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 ردشع وا عبطهدنسهعطم » توخا « هدنسهداح ىلع باب

۱۳۳۷ 3 



 ار

“ 

 ۰ 1 ۳ کانن ا ون ب 9م 4 + ۵

CAR ME, 244امام اا ادا جا حر 4 (  > iS SiS 

 رزوا یراهدومشم داوم كفوقو بابرا ضح ادعام ن-راخرات نالوا رومشمو لوادتم

 نیا 9 نوضوذ یاس 3

 ق قلوا هنس ینرکیزو ایرثکا یلود راثعاو :
 منم 3 ۲

 اعا ست RS ترمعح ی و هالص و نیا تر و رج

 و سم شلیل قیقدلو هعلاطم اررکم یحاوئو لئاسر هجیلیخ ید نرانآ یراقدزا
 مو تیرومأم یناقاخ هناخ رتفدو هلام هتیرحو یلاع باب ورتدنامز زواحتم ندهنس زوتوا

 ۹ e لئاوا كنيرل رضح ناخ نیش ام ناطلس ناکهتنج ص وصخابو هدنص

 .دوهشمو یابا ثداوح میل وا علطم هب رومآلا بسح هاتهح میدن و زن فات شاب نواه

 ردقب ندمغیدل وا شدوگ ندا E ین هقبتع e هعدق ناناوق نالوا 3 >اع

 2 فقل ا روشا هرزوا a ۳ و ر هنا ۳۹ نا و قلوا نام ینراهمقاو

 1 . مدلیا ترشابم هیرت
 وک ا ا تاماظن نالوایزاع مو ی 001 ا تس هخرکا

 7 هبزایض یسلراقح هن ادم ها. ال هلدصقم و هدهسا رص>نهحضوت ین هراس تاعرشو هلام

 ار یسعلوا می 3 كسلصا دصقم هليا یسموالع هلمکت رو متر ع كنهنوک تاعو قو

itاقا 4 همانهش كنەنس تل هرز وا قع ج وا ادب ندن را را هک تاربغل ومالثم " 

 ۱ تاماظن و یار E و هاب یت

 ۱ ۳« نسو فوقو نسو î نت



 زو رتا زاوا هد رصهو سادناو اا E قوا رمعم ردق ا ا 2 ن

 ۱ هدلاح ی دل وا كردم ین هبمطاف وب واو هساع یافلخ نر د 0

 وب بولوا لوح هکعد رولوا ریغنمو لوحتم ابلک تلود تاداعو لوصا هدنرق ۱
e Eهاسهلمک هسباقكبابوه یکیدلبا ارجا ینەکح یخد هدهنامع ةنلع تاودهسیا . 

 :#٠٠٠ نوجا قلوا رها +
 ؛ كلهبس شبزو رد هنس ه داح روم ندهبنامع کوک روهظ یادتا باب یس ر ۹

 دی زیاب ناطاس ندنراسعه وم هود دیدحم كنيرلت یضح ناخد نا اح باب یینگیاو

 .ناکد هنس هنس .زکسنوا زون زوقط یراقدرویب تطاس ةلغشم كر 2 رش اا
 قالی چوا نو ز

 هرات وا كسب ندنراسولج ناخ لس ناطلس زواب ناب ینخواو 1
 ؛ کاله شب ۳7 4 ر ۳ 1

 ۔ ولج نالو عوق و هدزون نم را 33 نا ی دمع ناطلس باب یدردو ۳

 ؛ هنیراسولج كنبرات ضح یا ناخ ناملس ناطلس هدنسهنس زوط ناسقط كس ندنراس 1

 .ناک دهنسهدهاعم هحرانساق نالوا قسم رک اک زو كس .نداروا باب یحنشاو 9

 < ینائداح نالوا عفاو هدرلنامز ندیا ۳

 یاو بنر قرهلوا نیس یلاوسا.نالوا روهط بات رو هرکس ندا باب ی " 0 ۱

 نالوا عوقولا یرورض هقام عم یدنلف مپسوت هما ( تاعوقولا ات ( مازا و

 ریسروس حصل و حلصا هلمر فراعم ماقو روتسم هليا حفصو وقع نماد كنا خا

 :ىنطضصم دنساا قفوتلا هللانمو ج ۳ 3

elیناقاخ رتفدرظان ۱  
 الاح

 هک ندنامزلا رخآ ىلا كلم ةلادبا ناثع لآ روهط یادتبا لوا ا

 1 یاعوقو نالوا ردق هسهعقو نوع عقاو هدنح را تردزو گن 3

 (ردني
 .ناخ یاق نالوا نط وتم هدطالخا تدعر هرزوا شدلوا روطسم هد راوت ندا ۹

 هدنراوج یسهعلق ربعح هلت كالا تدوع هن راف رطناهام نالوا یرام,.دق یاوأم یسه 4

 ييدطادلرت هلفلوا توف اض هاش ناملسنالوا هلق ریما نکبا راردیا روض ندنارف رم

 .لرغطرانال وا کتا رکو بودا تدوع هن رل دف نطو یسکیا ندندالوا ره
1 

is Eri ندیم 



 غ را 99

 لقتنم همور روشک برات زا هئاخ روش ترد ی رادن ود هلبا یزاغ

 تن اد هدنسهباچ ریز كنهقوحعلس ثلود نالوا مور روقک نارمکح هدهن وق

 ادلیا نطو هداروا ندنعبدنلق نعت نکسم یال یوگگشم حقاو هدنراوج هرقنا

 1 5 ردیرلهدار یسهنس زواوا زوبیللا كنهننس ٹر ارق کر دق هخراتوب
 بورد هرافرط بوت یومطسفو هرقناو هنهاتوکو یسهرقو اسنمو نیدیآ

 روز كنغ كتغاحینن لوب هلیزلقاحس دصزاو هسور زکلای هدنلا رلموز هدنسهعطق یلوطانا

 1 ات هدرلارو یدشلاق یرلهعلف نور رطو نوسماص هدنلخاوس زد د هرفو یمهچراب.

 ۱ یرلکب هرد هدراهسنا عبات هتراروطاربعا لوناتسا ردقت ره هحبسم تلم یایا

 .  قلادارینادوطار مود 352۲ قرص تارونلاب هتقاوم نالا دم کج ریزی ره
 هلبسلوالصاو هنخوخبش نس اناذو لحم هقینزا یئان ندنراالبتسا یلوبناتسا كرلکترف
 لوا سرتسد هب هسدادرتسا كنعدف ت یاب ترش رب هدنروم هنس شع شعلا هحرکآ

 ۰ وا هلتفو ندشدلوآ هدسر هنسهحرد قلوا وح هساکلاب ناه ینکمو توق هدهسنا

 ٠ E ٣ یدیا شمنغص هنسهیاس یتاصرو تناتم كننصح نصح لوبناتسا نالوا

 اا دسر هدلاح ین دل وا نک وک یوق تاودا رب كلامملاعساو هقوحاس تلود

 ۱ ۲: اسم و یآابراح و تامصاخ نالوا هلیرکیدک, نوجا قلوا تطاس لئان كداکدازهش و
 ۱ تنکم و توق هرکص ند ترا ىللا زوي ین هیراببس یرلاجنتا هنیراهاشداپ رانا
 . رلیدالشاب کما لرتت هنوک ند وک بودیا قرطت للخ و نهو هنیرلهبعاټجا تشه و

 یر کام هدتمارحت دوکبس یزاغ لرغطرا نکیآ میل وب ییهمطق لوطا
 جوا هلبسح قلوا دودحمه هلا رلمور كعف وم شدن و و ندتساصا هق وحاس ت توف

 ناوعا هثدلوا عقاو یرارفس كن هفوجاس نیطالس نیفلوا ندنرلکب دودح یاهم یتعب

 لوپاج هناتسمور عقاو هدنراوج هحفدلوب چندا و رونل و تن تمدخ هاب راصنا و.

 تنر تل ود کنون یدیا رولوا منتفم ها اسع لاوما بودیا

 ۱ یرکیدکی یمارما دح رس نیفرط هدهسیدیا رواوا عقاو رانا هلیراروسط ربع
 ۱ تاداع كملا بصغ و سا یتاناوبح و یلاها ناناوب هدرلارخ كرذيا زواخت هنکلاع

 یتوق كنبزاخ لرفطرا هنوک ندنوک هليا عفانم لاصحتسا هلع ءانب یدیا نیما
 هداهجو اغ ردق ههحنا وا رخ آ یرنع بوشارب هدرلاروا لردیا 4 یتعمح و دياز

 ۱ 5 . ردخمللا تم" فرص هدالب و هعبت هظفاح هلبا رادتفا و تور دییزآ و



iTع  

 یزاغناع یلغوا هدکدتیا یزاح كلم كرت هدنشرات ناسکس زوبتلا یزاغ لرفطرا -
 . یدنلق قیدصت یتراما ندنفرط هبقوجیاس ناطالس بولوا هلق ریما <

 د تاعوق ولاج ان

 توق و یاش و ردق اناف انا لکم دیا هشيپ یداهج و اغ یک یردب ید هبلا راشم
 لوک هنیاو راصح رای كاجول و راضح هجمرق هجا دعب ادخباو هاردیا قرت یناماس و

oRفاللراد بودیا نیز هلا هعقر و هعننم هنیا .يرهمشنکب و جا رخ و حت . 

 OT E E E نیمااءالع نالوا قوجیاس ناظلس ندننیدلوا

 .هبجوت هنسهدهع یزاغ ناهع هلیراتعا قاحینس رب یسهلج و الا هکلام ی ۳

 یدنلف قرشالا عمال Sa او نان نو هلسناسحا تراما عو لبط ادعام ندقدل وا

 كب نودیرم یاوج هليا نواه نامرم نالوا ردادص bS ناطلس ناوید ۳

 . ردروطسم هدنن

 .هنس کیا نوا نوا ندکدلبا سن یاللاو قاحنس رب حورمشم هجورب,یزاغ ناغع
 هلسلواشعا رامرا و لحهضم الماک ییهیقوحاس تلود راتات هحردت هلغ هدر وص

 اکیا و ندآ قانع هراس و ونھ د هدهبهانوک یلغوا نايم رک ندهقوجلس يارما

 .یرللعواه ردقلاوذو ناضمرو رایدنفساو هدرارب نالوا بوسنم هنیرامات یرالغوا ديو

 .ناْغع وللثم یرلکدتیا لالقتسا نالعا رتفو اتقو هدنرافرط شع و هنداو یومطسق

 اا وکو وک كرهر,دتیا تئارف هبطخ هنما هدنم رات ز وقطناسقط دوتا یحدیزاغ

0 

 . یدلوا لالاقتسا هنر لصاو 
 رظان هب هق وحلس تلود امدقم ندنرط یزکنج ناجا نالوا امرفنامرف هدز,ربت

 و قلوا هبفوحاس ي تنطلس ثراو كب ترا ندا تماقا هدهن رصش بو

 اجاق رخوم هقشندن راکدعا ِتعاطا هېل ایم وم هقوحاس ال و زک ذلافاا ۴۲۲ ۵ ۱ ۹ ھ 3 ۱ ۵ | س د :

 . رلیدلبا تموکح لیکشت هدهنوق یرللغوا
 .كنیراهاشداب رانا ینیمهنکیدلبا تتشتو قرف بسک یخدنآبناخلبا تنطلس رخ وم

 - هلسهد وج وم دوف یو كب اسوا رو ص 3 ندنعندلاق یرارادتفا هد هلملاوحا یی وطاتا

 یسلاوحوهنرصق كرديا نقیت ینغجهسهلوا ردتقم هغمل ا هتعاطا تح ییهقوحاس یایصا

 _ رحم هنئودح فاوط كولم هدنسهعطق یلوطانا ردق هوش ندنکیدلیا تعانق هلتموکح 2 ر

 + . یدلوا 1

 رذف هت ىلا e یدب نالوا یافو خرا یزاغ ناْغع نی ندب وت

 ۷۳ 4 یاب یرهش هسور نودا رخسآ و حتف یتسلاوح و ىا هجوق و هوو مدد |
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ER۱ لاتما هدلاح ینندلوا ياو  Aوا 7 كب ندان ندا  

 ٠ كلم ثراو و یلعوا رکید نالوا هدنناب یساباب هليا ییعوا نانو هدیناخ روا هاگرد:

 هدهشیا راشعا موج رحم و ًارب هلآ رکسع ردق كم زونوا یافتالاب ییساآ قالقا وب -

 A E یو نفد هتئورد رتساتم مان دنک قآ عفاو هدهعلف نورد هززوا قلوا اع

 1 ۶ رد اش راد لاحرا هدنشاب شو روض هنسیدییم رک ندنلالقتسا نالعا هلردب|

 E رم لالقتسا تخح نیشن دن یزاغ ناخروا یلغوا هلتافو عوفو كنیزاغ نامع

 و یاشاب ناملس رک ۲ ةدا زد حتف یراهعلق کیه و دسزا هرگص ا

 . یرهش قسزا نانل و هد رصاح ثخ ورندتفو یلح یعهنس رب زوت و ا زودی و شمنلع"

 ES . ردشلوا تطلت زیره رقم تدم رب بونلوا رخست یخد
 رک یک هلس یرخس یسهحگب یقارظ نانو هدا رلمور اشا ناملس هدازبش

RS 

 فانی وک: و یقردم وللثم  IEها هزخ .مازلآ قلخ هلرلل وا روح هتغاطا یخد ۰ ۶

 تمهو ریرقت هدنرار  E PSSج

hane 
۷ e , ۴ 9 

 ۲ زنی یو تا یسهرف لاتفو همتا نالونعوفو هرژوا قلوا رد

 e روس الروت ةو هدا ص ناطلس هدازش روش ءاول هافلوا بج وم

 بولت راک يوسع كلام ناو هدنرلقاحنس یلوو دمزاو هسور ردقهتسهتس

 n گل a یاب کوا لاو هلاترق هدنتهج زادکسا ةا دودحب
 5 Senê .ردشلاق هدنلا رامور ىسهعلقآاغس

 ۳  تاحاصنا را هه رح تاعوقو هدح راوت ردقهنسهنس زکس یللازوب یدب رګ

 2 RE یتلواشمنلف اغا هتنراص وصخ تل ودنانب دسشل هدندم وب  ًارظنا هنمال وا

 3 نیتهاحم نانلو هدننعم اشاب نامل هدازمش هلهحو یندن وا ناس هدح راو" تالاصفم

 سوغر و هف وتعد و یلوسلک رورلاب هنف رط ییا مور یسهنمس راس یللا زو یدی هلنا

 گرم ینسهنتعق ریالو و رخت و دخا ندنلا رامور ی زفروک ضداسم و ی رافرط

 ندنآ داب دص نکیا هدکعا تمه فرص کلاغ عیسوآ بودیا داخ تدانا

 i 0 . یدلوا توفق بوشود

 1 برصو زاغلبزمور هدنامز یرلفدلاق زسرادرس نردحوم نانلوب هدلنا مور هلهجووب

E. O ۹ 

 از  eدو

  Pre 9۵نم



۳. ۱ 
tT 

 ۷ تاعوقولا جات

 ین رارقتسا هدیلیامور كامالسا لها تیرفظموب ندنراقدلوا راتفرک هیهلماکت عب زه یلاعتهفطلب
 : . یدتیا ناما

 یزاغ ناخروا هدنلئاوا یسەنست رب نک رو یدب ینعل هدنقع هرو نم تاعوفو

 . یدلوا ترخا .راد لحم هدهسورب هدنلاس یحشتب وتوا دا و باش ناکا

 ید یرلترضح لواناخدایم ناطلس نالوا روهشم هلبلىلج بقل یزاغ راکدنوادخ

 الوا هدقداوا تنطلس ریرس نیشن میم هنیړپ یزاغ ناخروا یردپ یسهنس رب شمل! زوپ
 ندنرللاهبلغتم ما رلخا نالوا ندنسایاه هبفوحاس یاا یتسهعلف هرقنا هليا هایت قوس

 نیروسمو ةونع نیلروجو راذک هنفررط یلیمورهلیا راهش مجحما نگه رک دیاب عزت

 ییدردنوکن وجما قلوا مالسا اس دس كن اح هنردا پودیا رادتقا ف لخاد ًاحلص
 . یدلیا بخت یتسهعلق هنردا و مدت هدلحم مان هرد ولزاس یرکسع

 كب سونروا نداما و اشاب ناهاش یرلالال نالوا بصن یسیکیرلکب فا مور هدعب

 نویاه ورملق قالا یرافرط هنجلموک و مرغز نور فظ,دونجنال وا قوس هلیراتبعم
 نالوا تخم یاب یهاشداب بکوم بوبلوادوررقت ا راشم ياشاپ ءرکص ندکدلیا
 رخ ۱ .,یدلی تدواعم هبهسور

 رظت ا من ی هتم E ناریمریم ًارخوم

 رزواكمیادرط ندنلبا مور ینابنانع یرللارق ,راجم و هنسویور قالفاو برص هلضوشت و
 ممس لصاو یرلکدایا موج بشود هیهنردا هلیا رکسع + كم شوم "یللا و قاتا دقع

 ریما مان یب لیا یحاح تولروس ت ؟رح ندهسورپ هلیدبصق,همفادم یقجب وا یناخ دارم

 لوا هی هبمالسا دونج یرادقم كيب نوا زکس نوجا نمشد لاوحا عالطتسا ریلد
 ید وا رییس و ثعل

 نالوا هدارح روهشم هلکعد ینلدنص برص الاحب یرایبح هصيع راو لوا

 یا ندررورع لاک بولوا لصاو هدرا بېش ر, هنیراوج يبودرا نيقفتم

 تاوبخ هدول | یکم تارخاو تنم یمک»طاستحا و مزح ی كنمشد

 ةت مشد کی بولوا توس یاع همحاهم هللایع الکوتم هلکعا قبقحم یراهدلوا

 . یدلبا لاصبا هلاصتسا ۱

 نویاهعمس لصاو مدقم ندنروبع هنبناح یلیا مور كنيزاغ هاشداپ را ترسم ربخوب
 نالوا تنطاس رقم یخیستلادعب ندنلا رلمور ینسهعلق اغیبو ایا ىش ها هلتلوا

 یکتشهنلطتاس دا قالب هبا لک ندنف رطیزوطا رتعالوبناتسآ :رلیدار ون تەو



 E Ur ۰ ی

 ۳ قرهلوا هعفد م یرات رخ یزاغ راکنوادخ ن رک شما نوید
 ۵ هعفر هاو نواه یارس هرزوا قلوا لیامور كاللاراد یتیرهت هرداو روبعهناح ىلا

 2  لاسرا | سا اکو هلربک یراودنک اک ردق هنشرا یدب شع بودیا رومعم هلساشنا

 ۰ ويو هماردو هلاوق هیریغمیش ,برضكب سونرواو یراهرط وفاصو هو كلردپا
 3 اب توس ید یبهیطق شب ,نانلوب N ریز كللارف برصو دف مر

 شوک هق یللا هنویاه باکد یونس روبنم,لارق هقش, ندقدنلق طبر بلم هلساس هلپا
 5 ی ءزتسلسو یلویکینو" لیدنتسوکو یلاع وفع رهظم هلبطرش كنا اطعا

 "ِ o بسم یار «مقلیدلوا یرایرہش تافاصم لئاب هلا وکریو مازتلا
 3 رو تدوع هیهسورب, هیچی هباشاب شاط روی کلکب رلکب یلیا مور هدعب .,

 2 یرلهدازهش .كلوسب تەم یاد كنلغوا نایمرک, ندیاب یلالقتسا بسک هدهبهات ن نکیا ندهق

 :E ۳  هیهاشداپفرط كيهداز,ن اهر نقلوا .سورع زاهچ. هلکمروملا هدیزیاب مرردل نالوا

 ۱ ایل ییدارا .مضنم هبهیناغع تلاع ,یرولهبضق, ولناشواطو ,وایسو هیهاتو ۴ یکیدلیا یاست
 ۴ ر هتراپساو راب ی یدیس ندکب نیبج .نانو یکاج لیادمح
 ۱۳۲ ۵ یمن ئ ..یدپنلق ارتشا هلبا مولعم نمت

  رخسل و ختف گو هیفوص ب ۳ نیا ار قرهلرا هعفد یجنچ وا یزاغ هاشداپ
 3 ٠ كنها کالا NE مقاوم نانل وا ارتشا یلغوا نامرق هدناوا یرلقدرویب

 ۳ ور ا رج اک دا خوك دپا یو ندنسا لاصتا بک هتنوکح ورملق
 . زارد یایدعت تلسد,هیهسبورحم كلام كرولا ذاحا تصرف ناله نالوا هدىلیا

RNY1 3 | مدنسازج |هبنوقو تدوع هبیلوطانا نوپاق بکومیبهنب یدی ناسکس  
 ٠ روصح یخد ییعطق هینوق هرکه. نکالا تعیزهو یناشیرپ ,نیهر یاینامرق تمج
  رهظم هلبتعافدش ناطلس هسیف یهاشدای. ةعرک نانلوب ینیهللح كنلغوا نامرق نکشلوا

 9 ی . یدلوا نویاه وفع
N IFابا زراو هل ریو یتسانم اشا شاط روی  Nتب  ِ 

 اس 1 یرلکاح ندنکیدابا تاراسخ لاا هتخوس :E A كسیهو

 ۷ . یدراشعا تسنما لبصحم هاب |

 e ءان ۽ یخ قاغا نالوا ریکر ارق هدن راشب کلبو هنئودح i یلغوا نامرق

 يا

+  3 

۳ 
 و
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 ۹ تاعوقولا جات

 ی رووا ایپ نهاتخ ا۷لال ندنکبدلنا تاج هی هکر س هلماعم راهظا یلارق هنسوب 1

 موقملارق نکیا لوفشم هلی نمشد كلام تراغ نیدحومدونج ردق كب یعرکی ناثلوا
 مدعش نددومش راد یسیرثک او مزهنم همالتسا رک اسع هلکمتا موج هنیرارژوا "تم
 هب وساع تلم نازادنکح نالوا شما وکر رو مازتلا امدقمو نانل وب هدنلاوطوا ندنفیدلوا

 رورم هنفرظ لیا موز یراترظح ناخ "دار ناطلس نیک جورع هناصع ءورز یخد

 یلونکیناو یون رظو یداوازیو یننشدلزدبا رومآمییاشاب یلع مظعاردص هليا هزرفم هوقیو
 . قدلردتنا رخو حتف یرهعلق هرتساسو

 ندرلتو ولو یرکسع نّرص رادقمر, هدنتعع نویامه تک :وم هدنسهب زاحم هرن وق

 یدشلروب سانس یارجا ةدنقح قش رفدنح ندیا"یدعت تسد هلاظا هنیلاها لاوما

 ماق هناودع راها هدنراتدوع هنن راتکلم تاواو" لعفنم هدایز كب رلولب رص ندهدامو

 نفلوایهاشداب ءدرکتشح یراق دلوا ءدکعا مایها هالا ندیوسیعیامارکذ لا فلاسو

 كنلارف ترص یدلوا ناشناتش» هدهملق ی رل رخ ن5ا رفط ناطاس هبا توات تب

 هدایز ندکس زویو كردیا قافتا دقع ها هیاوتبعا ولف ناق وبا دارا وج قجیل وا یغومسم
 هیرلا موحه هبهنایع كلام نوحا "لبه هان" واتر شال دولزادیکعهددتمو رکیسع
 هدومشم ٌهنظع ةبراح هدنساره هوصوق: ءدنفرش ناطمر یدل وب ناسقط زوییدپ
 نخد یزاغ راکدنوادخو نانشیرو تعزه راتف رک الماک ناقفتم یودرا قرهلوعوقو
 شولم نانآ و هدّقع اب اح و رحم هدنتسازا نیل وقس نک زد اد مر ایش ایش هاک ودرا

 ۰ شعلا ىرلرمع نس ردشلوا ننادواح كلم مازاع ادهش هاسرضایتالفدولنرص مات
 . ردنیرف هنهنتنژب زوئوا ۍنرلتطلس تدمو

 نالوالوفشمهلیا نشد .بقعت یتیم هتعوقو داش كنيراترمضخب؛یزاغ راکدنوادخ
 هلیسلوا تموکح ریرس سلاج بولک هنویاه رکسحم ناخ دیزیاب مریداب یرلهداژمش هلویب
 حس هکر دتیا تراع نمشد كلام یرهنل وا نايسزا هاتسو | شا فرط فرط وار

 . یدلوا لامالام نواه یودرا ةلبا هسه لاوماو ارسما سافو

 تدوع هبیوطانا دیدج ناطلس هرکص ندقدئلوا میکحو نیمأت یتادحرس یبا مور
 " قالاهبهمنامع تفوکح ینراقاحنس اهننموناخ وراصو نیدیآ نانل وهدنلا كولم .فاوطو 1

 یخد اشاپ شاط رویت یسیکب راکب ییا مور ولام یراقدرویب تکلع ؛رتاد عیسوت هلی
 باکر هلا راهش لاوما هلردیا ربخست یدراس نداعم نانل و هدنلاووا هند هو 9 1

 . یدل وا لصاو هویاه ۱



  للعو باسادشا 5 لخدم ید لغوا نامرق هدنسهدام قاشا ER كوام
i 

 e نڪو کو نا بودیا زاغآ هزازنهاو رڪ هنامع تایار هلت ینازاح بار هلغلوا

 E روک ی رارہش هدکینو رهشقآ و هبنوق ندنامرق كلام و عز ندنرلدپ یراک یراتیالو
 r ihe یادو 0 ازرا ی رلهصف یا شاطو هدن رال هنلع وا نامرفو قالا هب هبنامع

 ۳  ءاشدا نکا تکرح ءدزوا لاها ءدلاسزآ ینوکریو یفیدلوا دهعتم یکاح قالف
 i قالفا هایس فص هدهلح رب و نانع فطء EO هدنسهنس جدا ناسقط زویزکس ی یزاغ

 3 رند نامرق ناو لی هما ترم هد راح نالوبعوقو ویا تعجر هی وطانا

 نت 8 . یدلوا لئاز نددوهش
 ِ طبس تسد نیدااناهرب ی ا دعوا یاس داق وو شا

 1 ۰ 1 . یدناف عارعا
 i د كنلعوآ" ۱ اس نانو یرادنکح یومطسف یلصع كنكاح قالوا

 ك ۱ هدقدلوبعوقو نواه و 1 لوا هلا نیدأت تس ندنفادلوا ققحم ییدلک هر مههظ

 7 ت ِ یاسا دن دی کس هعلق تونسورارف هن ونس هداز رایدنقسا

Eكلاغو افتکا هلا هوالع هب هس اع كلام ساحم  E8 ا ماو رس  

 E ۰ dle ل اح ۱ . یدنلق ارساو

 1 كلا ندفرط نی "لوروا راسو هسنارفو كيدنو قرهلوا هنهلع نامناْمع

 17 زوقط یزاترتظح داراب اطلس هلغاوا دراو یربخ ینیدناق جارخا رکسع رک هما
 ⁄ شویج هلی مری میت تاالدو لاحمتسا دنمس قوس هبناوا هدنخشرات یتلا ناسقط زوی

 ید رخت ید ییراهعلق رهمشکیو كينالس هقشب ندکدتیا لاصبتسا یهدراو

 ۱ ا دوتا نامح نضح"قرهناوا ءاسعمج هدهنردا یسهنس یدب ناسقط زوییدی

 ندکبزوا نوجا كمزوکزاو ندننعو یهاشداب یلارف راح هدهسلا یدنلا ۵

  نکعا هرصاحم ینسهعلف یلوکیت هلاک دنت یسودرا :ناقفتم رب کیم ندرگسع هدایز

 . راتفرک یتمشد رکسعو تعین .هفرطل وا قرهللوا كر” یسرصاح لوبناتسا هرورضااب

 . رابدلیا تعیزه

 هل زوکعقاو هدننناج تسوا كنسهریسم وص كوك هلبتب یسهرصاحم رارکت كلوبناتسا

> 



 ج

 ۱۱ تاعوقولا جاتن

 كيب نوا یونس یروطارپعیا لوبناتسا هلفملوا انب یراصح یلوطانا نانلوا ریبعت راصح
 بصز ماماو یضاف هسادحا یس هلح مالسارب هدلوناتسسا نورد و كمرب و وک رو نوتلا ۱

 هلاصم هلهجووو هدعاسم ةحلصل نغلوا نامنسا لایزاثدشنم هلیراطرش قمنلق نصتو
 ی رودو ندا راهور یرلرهش هه هب | هاسوا صا لاسرآ گس 1

 یماوس بولوا زیکنا نانع همور ږوب هبس وا زو رکی زرزوخ,روع, كلذ ىلع ءانب ۹

 تعیزع هنیرافرط بلحو ماش هرکص ندکدلیا بیذعت هلتبوقع عاونا یتسدلاهاو بیرخت "
 بودیا تیزه راتفرک يرصم كلم نالوا دراو هنیرافرط_هیروس هدنمض یسهفادمو

۳ 4 

 یزاغ ناغع ید یر, ندکولم فئاوط ندیا روهظ هلضارقا كنهقوحلس تلوح

E 

 .یدنلق هفاضا هیهنانع كلام بونلوا ذخا ندنرادپ كار ةباغتم یرافرط یتسهنو اکو
 هدنرافرطدنق رمس وربندهنس یمرکیشب نواهرزوا یفیدنلق نایب هدخشراوت تالصفم

 هبلغ هکولم ناناوب هدیلاولو' كنلروج ندا روشورش راتفرک یهمالسا كلاعو روهظ
 یحد یرهعطق ناجمابرذاو محو برع قارعو ادیب همظع هوقو هریک تعج كردیا

 نانلو یرادمکح زیربتو ریالح دما ناطلس نالوا یهاشداب دادخ هلکا التساو طخ

 ناباتش هنهاکرد دیزراب ناطلس نانک اجتلاو ناسایه نديرو توطس فسو هرق

 تلاخد مرومیند كولم فئاوط نانلوا طیض یرانکلهندیهاشداپ بناج وللثم یراقدلوا
 هدنرافرط ناجتززا بولوا ندنتابوسنم روقیو هلیراغیا تیاکش ضرع ندهنیانع تنطلسو
 هلک ۱ ریسا ینلابعو دالوا كرديا موم ناخدیزیاب مرردلب هنیدزوا نترهط نالوا نارمکح
 نایرحو تالاح نالوا ثداح ندن راق وشنو ببعرر ۱ < لم نال وب هدنفرطو ند هداموب

 یدلوا مزلتسم ینموش مودق هیهینانع كلاع كرورغم روم >تابتاعمو تارباخ ندیا

 یدلبا ارجا ماظمو تعانش .عاوناو امفیو بهن ,ییلاوخوا ,هدزوا يسهرمتسم .تداع

 روم رکسع زواجتم ندکیب زویکبا رظن عمق ندنانلابم .مدنرخاوا هنس یسنریا
 هرقنا هدلاح ییلدنل و 7 ناخ د ریاب روا كج راو كس یرکیژوو هدنسودرا

 تعیزه نویاه یودرا یلاعت هللا ءاضه . قرهلوعوقو هروهشم همظع "هبراحم هدنسارح
 هدنروص یا زکس یدپ هلفلوا راسا ماد یالتبم ید دیزیاب ناطلسو راتفرک ههلماک

 یدلبا اه رادلا را هدنشاب ترد قرقو هدنلاس یحشدرد نوا كنتنطلسو هدنراسا لات

 یسهلمکت كلوا لصف

 هدنددص یرللاوحا نابب هدلاح ییدنروک یک كجوک ندنرارئا- اسومتو اکلم بولو
۱ 9 ۱ 
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 ی ESET هنس یتلا زو اا ۳ كنا ناهاشیاب ددع,ترد  زمغیدنل و

 ةنیرااحاس هنوط هقشب ندقدلوا لخاد هبهلع :تلود ثموکح:تج الماک فوچلس كلام
 ۱ ۱۰ فک جسم فان هل لک تبسم رب و یشلوا,رخشن واچ تف كنروشک ىلا مور نا د

 A می كيابسا و 7 قوت ی یبلا e فات

 9 راما RE كال ەي هب وين فاش ا ارام السا هب همعرمش

 تم هنیراتموگح تیاهن.هبهقوجیاس تلود نانلوب يرلعوتم ابنا . ردشلا
 4 3 قح ندن یلکدل | كول هتساداو ,باعت و؛ناصع هدقو ر قرهلوا مدق تبا هدداشقنا و

 3 ف رم بت هوم ناسحا هلیزج .تافاکم د ii رضح یاب و هئاحبس

 و تا را رامادهم ۳۹ هد یلالتخاو فءض كل روطازپم مورو ئضارقتا
 0:  هینامعهفاط ًاعبار .ریشلا لیست لایمست يی هنس تطاس روهظ یساعلو ی رفت یوق ت تا ودر,

 n ۰ ENED هليا داهج و انع اعاد و نطوتم هدمالسا دح رس

 3 هلولو یولناش و ترش :تدص هقداوا لصاو هناما و تورث هليا مانع و لاوما و لئات
 و تپمسغالاوما"شهاوخ و انع تایوتم باط ندغیدلوا راطفا زادنا

 : r ندنوکن وکتنادنولکدایا اجتل او قاحتلا هبیناغع هاکراب نبق آ نیقآ نیملسم نامحشنال وب

 # ری راتافتلاو مظعت هف راعم,و ,لضف بابرا اسماخ .یدلبا تباهمو تمظع KA O و

 و ندتلود عفاتم كرديا بوق و كنلع یضارا هلشروص رام هود راصنا و ناوعا و

 مو مادقا نالوا مدنقح هسالبسا.سوف دسز و كنا عیسو و یرلدا دنعهصح

 ۰ اما هدیابو و یراتربغ و تقد نالوا هدا داللب رامعا و داد و :لدع و یرلهداعل ایت و۶

 ٠ تطل ناکرا م و تلود نابنب سیسأت یرازبمآ تمکح تاماظن و نیناوق یرلکدلبا
 E . ردشلوا بجوم ینهبناعع

 ۳ FR E هتبرشح رصق ی ودب ۀمیخ هرکصندقدلوا ترامالصاو یزاغ ناع
 ع هدنتدم رخاوا بودیا نوح هرهشکب ییدربدتیا اشنا و رامعا قموک-
 . . ناخدوا یلغوا كجوك ینهیرکسع روما ؛رادا و ینتحلصم داهج و 3 هابتهج یسالتبا
 :E .منس کیانوا ندقدلوا زن کم رررس سلاح ید یزاغ ناخروا و نا لسح هبیزاغ



 ۱۳ تاع وقولاج اتت

 هننامسق كنم رىقء قەل وان وغ هلبا اتق و برح تادذلات یک: رس کد هیزورم

 ناک ابا تعوکح ةوئاد:.لخاد .یزافاجنتسیسهرقدو دننصقانو هسوو اسا
 یخد هبلارابتشم هلکیا ضٍوفت هناشاپ ناملس هدازهش یلغوا ویب یهییرج روما ی 2

 : یدسشوا :رقتشتمو نیک ةدرب الو .بودیا طض یتتسلآ وج یلویلک :

 هرگ ثاسولهرومشم همیظع "هر رواج هوصوقو هنردا هدن صع لوا ناخ دا -ناطلس ا :

 نیزادع ب وتلف عسو ردفا هتیدودح برصوهنیژللخاس هوط هنناهعكلاع یرهلوا یتسسلاع

 یخ یابیللامود یرهش هنردا:ندننح هلوع وقو هدنلبآ مور یبنولتعفنمو ولرنخلا كابرا
 ارتشا یغاجتس«هتراتنناو "ایرج یرافاحنس افس ومرقنا ید هحلوطانا یدل وا ذاخآ

 ینا عورملق: لخاد هلبق رط زاهچ .یرادقمرب ,كنغاحنس.ههاوک نالتید: قایموک تکلعو

 كنبزاغ راکدنوادخ یخد یتموکح یلغوا نامرق:نانک یزارفرس تاکوام فلاوط بولوا
 صوصخاب یدربک هتیف همظفم تلود هیناع تنطلتم ؛ندشیدلژا بولقم هلوطس فیس -

 یبانع هفلخ نانو هدرصم هلتطاسو یی ا یعدژدننوک ه رصف كزاغ راکدنوادخ ۱

 هلفلوا دراو ناونع مور ناطلتسو همانتزاحا نوجما هیغرش:تموکح یف ندرط

 یینامع هتیراتنطلس هاکرد نابمتنمو هبنامع تلود هتیرراتلود و یا دارم ناطلتتس ههاشدای

 نویاه بکوم هدناوزغ نالوبعوقو نمهتسیا نتشیا هلولم.,فئااوط وب مانا دونابز یرلریمت
 یلویکسیراترضح ناغمریدلب ید رخّوم یداوامار کما هناعا.هللاسرا رکسنع هتعم
 یهنناو زپشدگیو كرنالس قرهلوا رفظ و زوف للان "هدن راه روهشمآ ةبواحم كس لاسو

 لاخدا هنتموکح هزوح ةعفد ینکلام كولم: فئاوط نانل و هدنلوطائاو زاذتقاهضق ءدروا

 هنسوبو برصو لوبناتسا بودیا سو ودق هساویس*ندءهنوط ییانع روشک هلکقیا
 نالواهدنناذ هنرزوا تیرغظهردقو یدشلنا راجا هنساطعا وکو یراتموکح قالفاو

 اص! یشات ندنلم هیاوهو ماشنحا هنوک ضعب هفام عمو لصاو هلاک هنر رورغو روم

 هقشب ندنیدلوا لئاز یرلداعاو داقتعا نالوا هنیدادعاو ابآ كنهب رکسع تفلاوطو

 هلت ولغم ترا ص ردق هح راتوا ندنکیدلبا فداصت هنجاردتسا نامز زوم یتنطلس :ناوا

 یتلاوحا هلزیرنوخ رویت یدلوا روشورش ؛دز بالبس هینامع تموکح نالوا ما
i:بانج هنیوژوا همالسا تلم هلایعوم هرزوا ینیدلوا یعولعم كفاصنا بابوا ندیا ت  

 داچا دنق اک ییراما وف 5 ینج کنوج دعوت هی منشیداوا یظع :یالف 8 3
 ڭا توق هلدسو و انغا هلیا داع لاوما تراغو بم یناربشح نالوا عمتح هدا ۲

 یسعسط باحا كلوب یدیا رونو هدنلاح كلررفس اعاد هلكم ديا داتعا یا ادس



 ۳  ندکدتیا ریزو ریز ینهبمالسا كولم یکه داط سو یابساآ Par و هما سا ثالام یحد

 ۱ | یهاشداپدادغب ندیارارف ندنتل وصو رهق هزردباموحه هنس راف رط ناحتابرذاو قارع ۳

 3 ی وب هی رام تلاخد هیناخ مریدلب هاکراب فسوهرق یرادمکحت زی ربت هلیا ریالج ناطلس
 و رکا یدلبآ ماق هباط یرلنا هدهنا ربحیتم تروص رب الوا بودیا لغا هتشر مس

 زا a نادلب ییدلبا و ییدتیاو ناق ییدکو د قرهلوا
5 

۸ 

 3 3 ٠ سوکت کر ح هن اراک تغ واطم بو وا یراطتشخ و فوخ هلا دیر اب مار دل ندنتل وضو

 ۳ هدادرتسا ی رتکلع كلک وام فاوط ندا احلا واک جا هحرد هسل وا شم

 موحص ناخ مریدل قرهلاق تحاح هرلاروا هسپا لاحه یه یدیا هدنادم یجهدیا تبشآ

 ۳ کر کک ی وک هل.ااسرا راباوج زیما رمقح و یئدش تباغ

 2: ندنسودنک هتشب ندتقفشو تساقح نکل بودا فاستعاو طظ کوم قوس هیدصف

 ذی نا یلودر, دهاحم وللثم ها تطلس وا رداص یش

 مش ییدلبا جرد هنس همان كولم بادا فالخ كنیرلت رضح .ناخ مرردلب هدلاح مکیدقا

 لاو رایدورادو ندرلهروم تلاع هاکو لرهد یدلبا لاتقو برخ روح ین نعطو
 ` ولو مدمهنایاد هن را شاب زوک یرلکدلبا راثن كکوام فئاوط نالوا روجیهم ندن رللاعو

 3 اعقا و یدتیا رتس ىس ەق هدام امو تراغ نالوا یسلصا دصقم كرەلبا شن تالاقم

 . یدغو موزل هنیزاهطا مینشتو نقطو روهت هجردوا "ةعفد ندتنفرط ناخ مریدلب

 ٠ یس هعنم هلزذیا نایب همر یغادلوا نکم ماجا تماخو ید یسالکو هدبابو یتح
  هرزوا یندلوا*دافتسم ندنالصف نالیروک هدرلهمانرو یدلوا. رکراک هدهسیا رلیدلبا

 ۲۰ . ایا كتفك دارفاو اما هة شب ندقدل وا نایاب یف یایردرب یروع ۳ 7

 . . نکل بزلوا هدطاضنا تحت هروک هتقولوا یخد هحاظتناو ماظنو هدلاک دح یراداقناو
 ۲ تاب تا ةحلسا ول كانتو بوطو لمکمو مظتم اهد هسینانع شوج
 قره دیبا هابط رب . نکبا لکد ادر فب منسم قعلوا هسلغ هروع ی ودرا ندښک ودا

fالواهکهلیوش < یذلوا مزاتسم ینسلوا نوکنرس كنبنانع یاول نالوا یمن اد رفظم  

 هی هسنامع .تنطلس هلسس نامز تلق یسلاسها ككلاغ نان وا عزل ندندب كولم فل

  AREYیزلکدلبا هدهاشم ءدنرکسم روع هدهب رام ناح ندن راکدمهدبا لصاح ۳9

 رای دلتا رارف هنناح یرلکب یسا <  Lilبرص را ا زکیب همتسب نوياه یودرا 99

 . رخاوا كتسزاغ راکدنوادبخ یرهلوا لاتمو رونل وا ماشت ندنو ندنغنردنل و یرکسع

 كنسه رام موصف یسهحش كفاصم فص ینیدلوا زاس سر هللا یلغوا نامرف هدننطلس
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 ۱ تاعوقولا ج اتن

 كن هراحو الا . یدبا رولتید یدلوا ثعاب هننداهش كارا راکدنوادخو هنعوفو

 هسوهو اوه رخ ناخ مرردل یک یرلکدمهدیا زوج تلود ناکرا اذ یرومظ ۱

 ندنفادسنل وب شما ارجا تاحیقنت ضعب هجهاظوو رکسع یژهلوا یسهرم یرلک ام

 نوت نوت یبسس كناغوعو موحص ماشدایو . یدمهل وا برح .هناراک ادف و هناقفْتم

 2 وبچاقرب كردیا راع ندرارف نکیا هدناکما دحندنکیدلم نک ودیا هدرزوا ودنک

 تلود ناکرا لاوحا

 هرزوا تلود هدعاق هدهسیدا راو یناکراو !سما مقاطرب هلاق ندنردب كسزاغ ناع
 ۳ هند

 دص كلاس هنافعو لع لیصحت اش نیدلءالع ییعوا كوب طقف توعوا بصانم نجعل

 نردلاءالع هل وا 1 هنسداو لاتفو برج بابرا كب ناخروآ ییعوا كحوک و لماک

 . یدیا رتا اشا یتسهغ طو یلاراذ رس كب ناخرواو ردیا مارا هدنناب یردب اشا

 نی دلاءالع هاب | اطاو مارا هە ص ندقدلوا تداپا دیر سلاح یزاغ ناخر وا 1

 قل ودناس دار بسأنم هلاح و تفو هلا راشم یاشاپ هلکعا داعصا هنارزو ماقم یاشا 7

 مرده هب اند بصنم :ناوزنا ةسوک و مظنتوپعضو هرتاسو هب .رگسع تاماظن بج وم

 نالوا رروطسم هدنسهع وم ك نودیرواشاب ناملسیبعوا ثانیراعناخروا ارخوم ندنکیدلبا

 یدنل وا ضن ریما هب هرن اع شوجو سا هفاکو سرو هدن ون اه ناوید هحنح وم ر وشنم

 قونبو توا قوقح تنطاسنع هقش ندقدلوا یسهدارهش شمش كنيژاق راکدنوادخ "

 مافشنع اق هدهسورت هدب رلش مشت ه یلیا مور هعفد یجنح وا تحن وشک: قامز قلوا تلاس

 ۹ یدشمردتیا تئارفو بر هطخو کس هم ودنک كي حواس هدازهش ٌش نالعارب

 نوار قل ۳ ولرا دناح نان و E دا تل طساوا كلذ ىلع "ءاغن ۱

 رکسهضاقهرازولاعم یتده هننافوع وفوهدنسهنس ید GS بول وا بصارزو هلهاتاشا+

 . یدلبا التعا .هنماقم یردب اشا ىلع ییعوا ناتو زا

 هباشاب ناملسو هیاشاب نیدلاءالع هلسلوا تداع كعد اشاب هدالوا كوب هدننس لر” موق ۱

 دالوا یماطعا كما اشا نیدلاربخ هللخهرق ولرادناح بولوا سط یسهفاضا ی 5

 ارخ ومونهاش الال هرکندقدن وا حشف یلیا مور . ردکر ک قلوا احسلت قاق هنماقم 7

 لنوو ىغان قلاشاب یند,هرلنوم قرللوا بصن یسکب رلکب لا موز اشاب شاط روک



 ا غرا ۱۹

 ا یلع هوا شاواناسجا ترازو هیاما ضمبو هبا شاطرویآ یرل,رکص اهدو
 ۱ . ردشمنلق زی هلمناونع مظعاربزو

 کر لرش هدءرقناو یضاق رر هداضقرهو اولربم ررب هدقاحنسره

 . لئاوا نکشلهدبا تعنع هلی نوباه کوم هدنعوقو رفس یراضاف تخ یاب بولوا

 ۲3  ثادحا اددحم ندنکلضاف هسور للخهرف وارادناحرک ذلا فلاس هدناخ دا تّطلس

 3 . یدنوا باتا هتیرومأم كارکسضاق نانلوا

 ۰ یارجاهلتیرومأم قلاولربم هدقاحنس ررب هرزواقلوا صوصخ هب یلوطاناناکهدازمش
  مظعا ریزو هدهاشداب هاکراب ندنرلکدلک هدیا تراهم سک هدهساس روماو تموکح

 ۳ ۷ بوم همدخ و ایا ضعبو رادرتفدو یناطباض 5 8 فا وطو ركض

 ۱۳ ۱ ۱ . یدیا رونلوب

 rs یضارا ٌةرادا تروص
۱ ۳ 8 

 E ۱ ۳ وب e بوئلوا مسقت هفنص کیا هلیمان صاخو رام ینضارا كنهناعع كلام

 ۱۳۳۰ .ندرحوا رشکیا روک ماعا نوک زویجوا کا نااار نالوا لماش یهبرق

 . . رابتعاصاخ یسادعامو شعلوا ضیوفت هنملسم ناحش قبرفتلاب هرات ناسقط ناو
 | زارفا هصح اما رانو اوریمو یبرلکیو ادزوو ناکدازپش هلهجو یساضتقا قرهاوا
 | صاخنالوارک د . ردعملغارب هنود ةتيزخ همان نویاهصاخ یسهق هرکسندقدنا وا
 ۱۳ 2 یضارا ینیداوآ یواح ك راجو صاخره توج بولوا كيد كالتفجن راراع و
 ج رش رمشعوراردیا تئارحو تعارز یناهگاقوهلوا تراعندرلالرت یرلفدلوا فرصتم

 Oe را وا فرصتم هرایتایو صاخ یحرخ نالوا نیعم هدضارا لاقتناو غارفو

 re صاخنالوا فرصتم هقوقح داع هتل ود 4 هسزخ وشا قرهلوا نوناق حالطصا

 ارزونالوا ی رلحاف ق وقح قلضرا بحاص وشا كنضارا ضعاو رول اد ضرا بحاص

 ٠ :تاربخ یراقدلوا قفوم هانا یتالصا هلتفلوا كالام ندهاشداب فرط هیارصاو
 e یارضح ماظع نیطالس یک یرلکدایا صصخ و فقو هآربمو

 و 1 .ردراشما لخسو فو یضارا رادقم بسانم هنیراتارم رااسو

 5 هلغاوا یسراحو طباض كبراعت هز وح قرەلوا یاب هدالخاد یرلرامت رای باحا

 7 ارب كتشارحو تعارز هلتهج ینحهلوا E ی هنس هظفاحم

 E 3 هلا یتاعاو” هروک هئااح و یآ اوت و حالس ا هدنءوقو رفسو تربعو اتعا



eیدیا رابا لانتفو بّرح ةهفلنو یاضا هدتتلا یسادناموق كن ولرم« ا  

 "یلاعت لاش نا هلتسلوا شمنلق لامکتسا هدیناخ ناملس رصع یتاماظنو نیاوف ك رانو

 یراتاهجنوا؛دعاقو یاخرد كففام یراقدلوا شزتسوو یتزاطنک و زادقم ددا لصف“

 داریا لاجا هجورب تحاصم ساسا هداروب هد هبسیا قج هنلق نایبو ر ذ »لنصفترب

 یدنلق ناسا و

 ندنخ دلوا لاکر یرازاتتعاو تافتلا هدداهجو انعنابرا كنار رفح ماظع ناهاشدا

 هب یا هاکراب لیکس یک كب سونرواو كلی لاحم-دلرکو كتهعدق راصناو نارا

 هدکمشت رازداهب سهام هدلاقو برح نف ندنرادافحاو دالوا كناصا ندیا قاحتلا

 هاسهرع تامظعت و تافیطلت نالبرویب لوذبم هدنقح فراعمو لضف باحا وللثم یتیدلوا
 ناخروا ید یسر ندرانو ردشلوا نادنقراعمو الف عم تلود ںک حا هدتفو زا

 روک دعاسم هتلود نأ لیکشت یناکمو نامز بولوا اشاپ نیدلاءالع یردارب كنیزاغ _

 فباوط هایت تفاقو هسلا نعاو سرت هقطوم رک اضع هلا داهنحا یورن فرص هدن راکد

 یعطق کس نالوالالقتسا الع مظعاو ريدا . نیک ندتعارزو فرح بایرا 9

 هرزواقلوا ترابع ندصلاخ مس مه ردد یوا 3 تر يىزا ناخروا هنصوصخ

 یدلوا حطف هک هلا

 قفوم E وس هد هسلا شمردتیآ تئارف هطخ هنمات الت يه یزاع ناق کنوح

 یدیا هاو هلسماسا هقفوجلس نتطالس دوم ندیا لوادت ندنفیدم هلوا

 قینزاو هسور ندنیدلوا لصاو هلاک همت یربک هماق تاوذا هدن و ىزا

 هدم ند ولت یربخسل و حتف كرل هعلع نالوا مکح سم هر ول ک هتقولوا ولاثم ۲

 هنیرلجماو انب تاماکحتسا هتیراراوج كرلهعلق روکذم هلتمالوا ہرا هقشب نداهزیصاح

 نكشملا هلا هری و هرخابو شم ۲ وطهد هرصاحمت و رش نوار وا بول واعضو رکسع

 را ةا نالوا هدقلوا رشتنم یی اهد ءدنرورخ تدمزا 0 كفزادمو ته بایرا
 هدرلحش را ضع ینلدناف لامعتسا كنفتو بوط هدنس ه رام هوصوق هکر دشمل وا هلرادت

 ردرحمیخد هدهماحتفنالوا لاسرا هبهسور و رادصا هدیالوا هقشا ندقدلوا ر

 قسشزاهسورب كتیرلااو ارزوو كماظع ناهاشدان زمغیدن و هدنددص یرللاوحا نام
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 مولآ یرازاتآ 9 ماج و ناخو سرادمو عماوج یرلکدل,ا اشناو اب هد رالحم او
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 ,  هتیدلوا :شلورابا ردق هبهجرد هل كفراعمو تبددمو هنیرلتوفو تردف هلو دوح وم

 كنهروک ذم ةینباو نمهلیروک تجاح هلاقم باتطا هدبابلوا ندنکجهلسهلوا حح سابقم
 3 :بوسدم هتسهاس ما ی زاغ راکدن وادخ OUTS مور الاغ ییزکا

 3 .یراروطاربعا مور نکیا ,AWE رم رامعمر هلبروصت كمریدسا اشنا ییدرش عماح نالوا

 مآرېنا نیرق رکنع نانلوا قوس هنلحادس دابا قالب قرلوا هنهلع ناینامع ندنفرط
 0 ها یلیخر, هلیا فیرش مماح نانلوا رکذ هلفعلو رامعمر هدنحنا ارسا نانلا هدقدلوا
 ۱ 8 یر وک د هدحشراو ضعا ینادلوا شلریدتیا انب هرامعم روکذم

 هی رکسع لاوحا

 e 9 ا همالسا لاها نالوا ند برضو برحبابرا هدننامز یزاغ ناغع
 ا ومو همظننم شوبج هدقدلوا لصاح ترثک هدیلاهاو تعسو كلام نکیشلک هدکءرفس
 ۶ هام عم یدلوا تبشت هتسارجا كنو هدنس ولج یزاغ ناخ روا E یار
 | ا ىدا همالسا سوفن هلذلوا یوسبع یسلاها رثکا كکلام ناناوا ت
  یوناق همریشوید نالوا عماج یدصقم ییاوب هلغعلو ندروما قجهللوا اتعا ءدایز كا

 مد ذخا لافطا ردق ینیدلوانکم هتسیه ندنرلةج وح نانتسرخ هک هوش یدنلف عضو

 لو نیشن هلشف هدنولاه باکر ؛هرکص ندقدناوا همالسا طنارش ملت و هربرت یو

 < رکیدنل وا سرت یرکسعهدانب هلا هضتقم تانستو هفظو ها ررب همون هرزوا

 . بوللا قجوچ رف كيب هنس ک ادتبا هدقدللوا عضو نوناقوب ردران و وکتصن 09
 سا ارخؤم ردسشللا نایرج ردق هنیراخرات یللا كيبو شهاوا عسوت کبدی

 . . اشاپ دمت یللوقوصو اشاب متسرو اشاب دوم و ارزوو ااقوج كبندنراتجوچ همرمش وب د

 ۴ 3 براچر کلبو اضر ودنک ینرلقجوح یلاها ناتسرخ هل سموا نقل ورم امضع یک

 1 ردروطسم هدحشراوت یرلفدالشاب
 َ ۰ دا رکع زعداوس هک لبا ور بار را هک دتبا 2 هسشامع كلاغع

 م

۳ 

 كير EE Fa ند E یدنلق بدو مشت تره ناهاس نی هستم



 ردن دا مدل نیت فا هی ریدغ ایزو هسا یار دنا دیک ۱

Eیرجکیوهدنکح یرکسع تالایا یرلکدید همرادناژ كرلولپوروا یدیهابس ول  

 رضاح هدننطاس رکيع ندننبداوا هدنماقم یسهصاخ رکاسع داراقاشداب . یراقاع و آ دو
 .یرالاوحا لیصفت كرلنو .ردیراوس نابهاس یانباو هدابپ یرجکب هکی دیا راروناوپ 2

Eردقجهنلک حیضوت هدنلات لضم ندبا یفداصا ه یناخ ناماس رص  
 روت 0
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 هلا لارا 3

 .یوکرت و كل هبوسع كولم نالوا زواحتمو ند هع رش هب زح تلود تادراو"

 .لاوما یمسح لاو ندنناللصاح زافسلع و دارد ردا نواه صاوخو ندنراعوطقم

 .قامرف هدنرصع یزاغ راکدنوادخ یعرش سه وشا هکر دت راع ند ننک مانع <

 ردتمناف سسأتو م ہو هاساقلا مسرانالوم ۱

 .نالوا یمظع امین ر e کنوحبولوا یوزخ كم فزاصم هلتسن هتادراو -

 نانلوا صصخ هنیراودتک یبزثک ۱ كتلود ناکراو امها ارزو هلا یسیداوس ولزا

 نان وا اطعا ندتل ود هير ندنرلفدلوا فظوم هلسنه رىشع تالاصاح دلراراو صاخ -

 .ضعب هلیرل هنعم ةموب یرلبهاس یلاع هاکردو یرجکی نانل وا مست یلوق وق فراصم
 ردنراع ند همو فاظو ناناق ص صحم هناداسو اعلقت

 .کیدیا رونل وا فرص هتارامع ولامماحوناخ و یر وکو و هل تو منا اک 3

 ناهاشدا ردف هننامز ناخ دی زاب مریدل ردفاب یراراتآ نالا هدنف رطیه كن همنامع ثالام 7

 اقر, یلافلح كنيزاغ نانع یتح بولوا ءداس تباغ ندناماشتحاو تان یارمشح ماظع اضع

 روطسم هدځراو کو دیا ترابعندن وق یراوس شا چ واو تا نواشب هلا هحیاسا قاط

E ۳ ۲ندقلفاحتسر هنس زو وا و وخ نمهلی رب و یسانعم رادتفا مدع . 
3 

 .قوح كب هسلو ۳3 ا وزرا ,Sh نالوا فرصتم لالقتسا هح ور ه«کاع هدایز

 دون 2 سرسد ۷
3 = 3 

 ۹-۳ رز . *یتاوآ هاب راحماو رز و ط راسس RT ا ره زو و و

eراسو ندنفرط هللاراشم ناطلس یک ادها هتناطلس رصم "الماک یرلن و یدیا . و  

 فقوت نوجما ی ینسررب كنهلک یایادسه نالوا دراو ندنرابناج !رماو نرادمکح



 2 .رەديۇم ینهضقوب ید یراقدلوا شمرویب مسق هنیدحوم ة ةازغو املعو افرش بوما

 | تاداد نالوا یراح ردق هتفو نیش هک اشاب ىلع ناناوب یمظعا ریزو كماخ دب زیاب مرردل

 ۰ . رز یاوا و قعاللوف یرلاغا مرحو یرانالغوا چا سیلمو نیم رد یعرتخ ك. رازو

 2 نوع یامر منو هفرت كتلود یخد "ةدعاقو ن ردنفادحآ قنرللو كملبا لامعتسا مسو

 شوا جسن هنارالت نوتلاو ولهکود نوتلا یرلت ضح ناخ م ردلب ندنکو دیا شملبا

 . تاماشتحا راس یخ لامعتسا یاوآ عونصم ندمسو رزو کمک رلهسلا

 ینهیرکسع فئاظو هدنتتطلس هد مایا رخاواندن کن دیبا نایرح هرزوا ساقمو یخد تازو

 ۴ ارزو شاسم نالک مزال قلوا تلود هلک فراصم نوسریو تکرب یدلوا روبح هللقت
 ۰ صاخیراشاعم كنبهاس ولرایت نالوا یمظعا مق كنهبنایع رک اسعو نیرومآمو ایضاوب

 ب هاما Hae كل ود ج ندنغبدنلو لوح نده رشع تالصاح هلشروص رامګو»

 یدمقح هن ادم

8 | 
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 ,AR هدسناخ مریداب رصع نکا فظوم هلا هموب هغو ندتل ود هسزخ هعرش ماکح

 . ۵ لع مظعا رجم هدقدنلوا تبعت هنیرل هبرتو بیدأت یشان ن رات ارج. ههراکم صج

 Oi ترجا ذخانیرخأتمو ینغیدلوا یژوزجكي یرلهنعم هفیطو كرانوب

 9 . ردشم ر دتیا صصخ و عضو ناعم مس رەپ هبع رش قیناومیک تجحو هکرت هلا نایب ینیراقدلوا

 هحراخ لاوحا

 ا ار یرتکلمو تتم هلا یضارقلا كیهفوحاس تلود

  فلاوط جد یلاساوت كنا هلسس یروتفو فعض لاک كنغلروطاربعا لوپناتسا وللت
 3 یحاصدیدش شطدو تردقید هدنسهعن را تب اوج كس زاغ نامع ندنکیدربک هته دا هام.

 هدنسهعطق یلوطاتا هدننامز یزاغ ناخروا هلبا هلاراشم "یزاغ هلغهاملاق تموکح

 هدکدلیا روص هنسهه ىلا مور اشاب ناماس هرکسندقدنل وا رخ هلقلبالوف هوسع

 8 نارادن > نانو هدنلبا مور هام ع تلود یرلکدمریو تىما ردق هیدمش
 س رایدلبا ماق هبهعفادم هلا هلع وق قافتالاب قرهلوا تشهد بج وم ههحسم
 " هنوط هیناع تایار هلبرالوا راتفرک هیمهماک تعیزه هدنسهبراحم هوصوقو هدنننصاپ هنردا
 E . قالفاهرورضلاب اوا لّصاو زدق ةنرافرط هجا و هنیدودخ ناتن مصو هنیرللخن اپ

 9 3 : ندنراقدلوایضار هنساطعاوکر یو یراروطاربعالوبناتساویرارادمکح ناتسبرصو هنشوبو

 راد دلوا روح یخد هد و هدلود تمدخ برا رکسع هکدتیا باحما هة



 .E `. تاعوقولا ا

 ساوسوهساماو هرقنا هدمیسهرق الوا ندنکلام كلولع فئاوط نانلوب هدیل وطانا
 .نامرق ناناو یسولتوق كا كکولم فئاوطو هلسعلوا لاخدا هو ءزوج یرافرط

 هناا یسامرهق ںیم رار تتزام رد یاد ءا هارو رواج تاک
 یر رادج نا مریدلب نکل یدیا راقلوا داقا هدر ورفرم کک کک فا و
 .هاکن الصا هنیرافرط طابتحاو ا هنعوقو تدسانم ندنغیدلوا رورغمو روهتم تباغ

 شزارادمکع رایدتفساژ ناسرکوآ چوو یاد ماکو نا ا دا
 نکو هلکع | ناعلو بص رللاو ندنفراط a. E رک 3 ںورہحاق یار

 یدلوا باس هسهعفو روم

 .ندنراروطاربعا مور یرلترضح ناخ مرر دلبؤیزاغ راکدنو ادخو یزاغ ناخروا

 رموو بولا رف هليا وام فئایوط راسو .هلبرللغوا نامرقو نامرک یک یراق ۲
 کلاغ مسو ینبدلوا دعتسم كنهیلع تلود تروصوب هدهسبا راشا لصاح تیرهص
 .ینم هنیدصقم قلوا مزلتسم کلام عسوت تیرهص ساسا کلب هقشا ندقدلوا لئاح

 رف . كنلغوا ناک ناو ناخ مریدلب ییغوا یزاغ راکدنوادخ هکنوح یدیا

 .ینیدنل وا ملست یک ی ءاضق چافر كغاخنسەىھا وک قرەلوا زاهح هدکدر ولا

 .كينودب رف هک ادا موز ۹ ىلع یلغوا نامرق یاطاس هسه یرلهعررک سکعلاب + هدلاح

 تکلم هززوا یتبدنلوا لالدتتسا ندنسایا حاکن 4 هطخ نالوا روطسم هدا ۱

 ردشلرردتیا كىل هاهلاراشم ناطلس یراهصف نغلباو رهشقاو یارمقا ندنامرف

 مرب.دلب کن وچ رولوا تبا هبضف و. هدفدسنا وا رظن فاعءع ید هب هراس تاعوقو

 .مدیاشک روشک < عطن نکیا یسهتشنا لغوا نامرقو یردب ناق ییغوا نامرک كناخ دیزیاب
 ودا رو قردالضا ندناحاناکداس نهر ترهاصم ناهاش

 السا كوم هجقدلوا تاحوست لئان هدنسهعطق اپوروا ینارضح هینانتع نیطالس
 شطالتس ءدنالوا ن کیا راخفاو فرش بل هبا داهجو هراس تب
 ۱ كب نودیرف راهمانکیربت نالکو همانحتف نالبزای ه هراس كولم هليا ۳

 . رولوا ناتسم ندنآ یخد یرا-تهج ضعب كنيرهبجراخ تالماعم هلغلوا روطسم

 ینا باب

 "هلفشم غارف كنینا ناخ دیزیاب ناطلس ندننافو ثانیرلترضح ناخ دیزياب مدد .
SR E: :۰ ردمصتم یناعوقو ال هنسچوا نوا رو اس ره ردو هني رلکدلبا  
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 5 e یمومو یاج دو ىلج یسعو ناملس ریماكنيرل"رضح ناخمری دلی

 مرح هده سور هلغاوا یک یک اج مساق بولوا ىلغوا رفن قلا هدنماب یلج مساقو یلج
 ا یرلت داما مازبنا یدیا رتاج هدهاک هکر عم یسادعام قرەنلوإ كرت هناي نونا

 ونا هدازېش كوب ما ضعبو اغا نسح یماغا یرچیکیو اشاپ لع مظعا ی زو هدقدلوا
 ر e ا و کا مآ یراقدلوا سرتسدو باتش هبهسورپ باحصتسالاب یناملی

 ۰ موسی رلیدلبا تلصاوم هتمالس لحاس بولا كمك هنیلبا مور قرلا یبیلج مساقو
 1 لدنیو لات رف ندن رلفدل وا جا سم هنسهناعا روطاریعا هدنص وصح قعلوا رو ندایرد

 الا وردنا نیهرت ید یبپاج مساق هدازبشو میست ءروطادا یراضق زویککو
 . . رابدلوا لصاو ههردا

 E چ وع كروم بوشواص هنیرافرط یرسکلاب ینیینلو یلاو امدقم یلج یسیع
 E ضع واشاپ دیزاب یرلالال ردیرلت ر ضح ناخدم ناطلس یلج هک ىلج د۶ . یدلنا افتخا

  هییسمانلواییدق هاکتایا هللا یراوسردقزوب گیت ید نالوا یتلخ یسهرادو | سا

 . یدلوا باغیاح ییطصمو ربسا رار هابراردب یلخ یسوم.. یدابا تو

 ۱ ۴ امار دالاب تو اوکو هسورب هدنّقع اهر تاتو گم رادع روم

 : 3 هدههانوکو یتواه هنسززخ یراک دل هلو هدهبورپ هلطناست رانا نارکنراغ ماط ماط-

 اع رکن ندک دا ظض یتسهرفو نارخ كناشان شاطر وم نالوا رخ:
 3 ۹ ۰ .یدیلبالاصبا هلاک هنر ینراسخو تراغ هلناصحم ناما لامندن ىل اهآتکلع ره هرزوا

 ۲ يودع نالوت سوح هدهسورب ورندنسهلازا كکب نیدلاءالع یلغوا نامرق

 ناخوراصو هسهانوک یکب بوقعب یلغوا نایمرکو داهصا هتموکح نامرق بودروتک یب
 : هنس راع دق E یناغوا رایدنفساو یبدنح یلعوا ن دیا واسنغم کب هاش رخ یلعوا

 د : 39 هدنسهععق ی وطاتا بودا زارا تساقحو تور هدرهاظ كرديا لاصیا

 صاخیشا تيجو تحرم مزال . یدتبا هیت ی بسا یعوقو هبظع تالتاقم مالسالانیب
 یا و هنتف هد مالا کلب بوبلوا رصحنم هلاصحتسا یتمعتنو هر كنهدودعم

  یرادقاو ناسا كنهموع تاه هاسهلازاو عفر كنالاح كج هلسبهدیا جاتنا ی روهظ

 هالا یت رهظم نکیا یهیضق یرادنقا بسک هنیدحوم سوفن دییزتو كلام عیسوتوا
 ۲ هتنمومءامد كفس مالسالانب اهد نامز ردق هنسزوب ناسکس پویا رظن فطع هرلاروب

 ۱ . یدلوا یدابو ثعاب.
 ندندلوایئداع كمك زکد هدهسیا قوج كي یکرحو نیس هدنسهمطقاسا كرو
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 E تاعوقولاج اتن

 نالوا. لارا ندنیاج یراروطارپعا مورنح بوبمهدیا طلست هنیرافرط ییا مور
 هدآرجا یلاظم یتیدلوا ردتقم هحلوطانا نکل ۰ یدلبا تعانق هلیا باده ةراب ناوختسا
 هدزربم هدنقح اقشا یمدت هدنرافرط هساما ادم ناطلس یاح هقش ندکدعا روصق
 هک هلیوش ۰ یدلیا تبشت کما اما ید ینا 9 ی راتقفوم نالوا روه

 وللثم یراقدلویوق هنتراغو بېن كنهبنامع كلام یرلهدرکر س رانات ماطر هدرا بقع

 . كلغوا رایدنفسا صوصخابو ییامباوت كولم فاوط نالوا ندنابنامع یامصخ عبطلای
 وا رمشب نوجا عنم یراماسب هلوا رادتقا باتصرف كنيراهدازهش ناخ مریذلب یناقلعتم

 ناخ دم ناطلّس یلح س هتیراقدشالوط راف رط هساماو داقوت هلبا تارشح لا ٩

 یتاخیسوق كنسودنک . یدیشلوا روبجم هنسهلازاو عفد كرانوب ءرورضلاب یرلترضح
 تاقفو 1 نکیا تراىع نفشک كت چوا کیا یرکسع هساما ناّلو رنو تکو

 دےحاو دعد ًادحاو یهوخو اب اقشا نالوا یحاص همظع تسعه وللتموا هلش راقم ههلا

 هنسودنک رورغم روم ندنکیدلبا نام وا فال ازیخ هنالك ا رم دی و لک

 صا یاجا ید یی رات ضح ناخ مرردلی ورادصاو رب رحم همان وعد هل دعو كمع ديا داماد

 . یدلیا رابجا هنیرابزا بوي
 هلا ناب یتغیدلوا e رادع هلوقع كروم یناکراو اما كہ اا راشم هدازهش

 كبيكياربهلیراملوا راکم مصخ ُهتفیرف بابش نس یاضتقمرب-نکیا راشمامهلیا زوجت یاجا
 هدکملکب ینلوب زمتک ردک هلحرم دنج نکل بودیا تعاجش دنمس قوس هليا یراوس
 ا دامرات ینسهلج هلسهنامتسر تالج ندنفبدلوا راحود هیهنوخ مقاط ییا نالوا

 تدوع" هشتراما رقم هلکعروک دیک یاکراو اوفا تاعلاطم یروهط كرلنوب هدهسیا

 . یدلیا تعراسم هلاسرا هروم" رکسعم یدیزیاب فوص یسهجاوخ هليا همانراذتعاو
 هجاوخ هليا ایاده ضمبو همانتیزعت روم هلکعا تافو ناخ مریدلب هسیا هدناوا و

 سماهدازهش كوس نالواتراما نیشن عدم هده رداو هداعا هنف رطدمحت ناطلسیهبلا یوم

 . یدلبا هداتسرف همانتلستو ایاده یخد هناملس

 كولم ینهعلق یرلکدتیا اشنا هدنناعل ربمزا دلراّزبونج نکیا ناشناتشم هدهربت روم
 تل تک اش یعاردق مه هدکدتبا رادختسا ی راقدمهلوا بات ردو هریحسل همالسا

 موج هرمزا هدراہب لوا نوجا كملا امغی یرللانمو لام نالوا رخدم هلرلکنرف هدمهو
 هرف و ممصت یدوع هدف رمس نالوایم وکح رقم هرکصندک با حتف هدال وا هج بودا ۰ ۱ 3

 . یدلیا تاحر سوک برض باحصتسالاب یوق نالنید رانا



 یا ۹
  ۳2 HFترزوا كعا تراظن هب هقجالس ندنناح رای یکنج یمهفاط رای هرف ۳

 هم خ هدنرافرط ساوسو هرصق هللا نامز رو بولوا ندماوقا ناناوا مانعا همور

 كاخدا هتموکح ؛زوح یساویس موحیم ناخ مریدلب ۰ یدیا راشا نطوت قرهلوا نیشن .
 رخ تامدخ هدنعوقو رلرفس زّکلاب بودیا فاعم ند؛ساویدفلاکت یرانو ہدکد با 994

 شلوا غلابهسوم كسب یللا قرف كردیا Si هن وک ندنوک ندنراټدلوا هدقمنلق لو مادختسا

 تلج اضخ هلا دعو یعور تطلس یتساسور كرلنوب هدکدتا هحوت همور كنلروع و

 ۰ .شیا ۰ یدیا راشلا قاحتلا ع روم هموقح هش اط لوا كنج رد یس هكدا

 ۰ بودیا بیسنت یمروتوک رار یرانوب هسیا ینبم هیهملاطم هره روم ءرکص ندکدتب
 .  هطاحا یرراهببرا بناوج هلیا هبلکرک اسع ندنغیدلوا مولعم یرلکجهمتک هلیرلاضر نکل
 ۱ :... ردوب یبولرخبلا كنلاعفا نالوا مدمور اروم هک ردشمتک تولا كردا

 هدبابوب ندننیدلوا مهنازجاع سر طقسم یربش ریمزا هدهسیا ددص جراخ ردقنره

 ییرضاح لاح هلبسح یقلوا مالا رم روک ذم رهش طقف بونلبق بیوصت یحرد تام ولعمضب
 کلوش ۰ رونق دارا ی رومعمبیس هلسهیردق لاوحا زکلای ندنفیدل واتجاح هفصوت

 هلغم وب یرلهلزوط ولتعفنم تاغ هتشب ندنفیدلوا یسهدراوم یاسم كنل وطانا یناعل ریمزا
 یواح ین هملق بوسنم هک امر هدنمان افدق هدنتسوا لبج رظان هناملو یرهشرب هج رصتخ

 هتشيزای كنهطوسطب نبا روپمشم حابس یدیا هدنمکح ریز كنيربلغوا نیدیآ هعلقو لوا

 بم اما هيج راک كبرضخ یلغوا ككب دم هدازكم نیدیآ نالوب تکلم یلاو هروک
 ۱ 1 هابا ندهلا یوم ندنکیدلکهدیا دخا ارساو لاوما بوروا ی راتکلع مورو یرلهطا

 : نانلوبهدنرارادتقا ډب ی ون هیرح هوق نالوا لوا دتم للملا نیب یخداپاپ بولوبعوقو تیاکش
 هللا یعوم هدنراقدصاب یربش هليا یک نیب a هحکر هلکسعا صا هرلولزونج

 دېشیخد یسودنک بوبمهلوا ردتقم هدهسیاشمشلاج هیهعفادم بونا ندهعلق كب رضخ

 ۴ ياالوپ هدهعلق هدهنو هیهملق رانا ه نکل بودیاطبض یرهش راولزیونج هلتهجوب یداوا
 ۳ كناه كردي اشنا هعلقرب هدنامل لحاس رلولزیونج هلع "ءانب رایدمهلوا بایرفط هرهش

 ا ت روعتالاب هجورب یهعلق روک ذم هدلاح ,یرافدلوا سرد هتعفانم كنهلزوطو

 كرويت بولوا هرق یباد فرطو زکد یفرط چوا كنهعلقوب ۰ یدلیا بیرخ ندنساساو

 ..مولعم یقوم هدهسیا روطسم هدخشراوت کیدلبا ریخست كرریدتا الما یرافرط زکد
 نالسد یلعوا ریمزابولوا ندنسهلالس یلغوا نیدیآ یرهش رمزا هرکص ندنوب ۰ ردلکد

 .هکسهعاق افدبق رک ذلافلاسنالوا رطاب هناهل هلسفلوا لخاد هنتم وکح ناک كکیدنج



 ۲۵ ۰ تاعوقولا ج اتن

 ۳۳ كح 33 جش ہا یو ییا نوا نوا نر ردق هتقو ناق

 رب هع وا ندشاط نالوا لنت قوا قدم يشو تاشهلا دوخایو تب روند

 دوجوم هدلاح یندلوا لیموک هیهعلق راو هدنجراخ یسوق هعلقو هدنرزوا قدنح

 ۱ یدیا دوهشمو

 جات هن هظفاحم كنيدوجو ند هینامع تلوص لوا اک كنامل كبدنج ا

 ۹ یلوطاتا هدا ناخ دار ربع یدلبا مکعو ریمع ییفعلق ونشا ندشدلوا

 هدیدم تدمو یدکح E هداز كب هاعا وا وشام هنس هلازاو عفد كکبدنح كب ی

 دلرلبوط کسا هد هسیا رظان هنامل ردقنره هعلق روکذم یزلیهلوا بایرفظ هليا. ءرصاحم
 یعوزل هحهبلع تاود یخد هدنمض نصح و هشدلوا فک هتنهتمز ام كنامل من وک ر ھارا

 نالواروهشم هلکعد یماحراصحو عفاو هدایرد و طاقسا ندراتعا ءاس هنغادع و 5

 هلکناو انب هعلقرپ هدنتماسج عب عارز كسکیا نوا نوا ابیرق دعا و كف رش معاج 3

 یدشعلوا عفر یطلس نمشد نیاقس

 مدنتدوع نیاید د ا دحا لضاق یلغوا E ا زنا كس

 < رج ند فاس تعا کیا تورو او را تا بیا
Eاوس ندشاط هو هقش نگر ارحا وضر نللاق ندناب مدآ هلساعنا رالوی رم  

 لکو نالوا یب ہما انب یک ییدریا اشنا فرش عماجر و ما هنفجر وواو و

۳ 
 رس

 کک

 شهر وتک وصر هدتماسج وص ینلدلوا قوم هنسارحا كهلازاشم یخد اغا ناعع ر 8

 لشو ناخرب رکید هلسات فاخر زو كاج وك اشاب ینطضم هرف ی وه زض ید ارخومو ۱

 رل وش راحو ناخ مسج اغا ارشد یساغا هداعسل اراد رگ اهدو E هتف ہد ٤

 ۱ ردشردتسا اشنا

 یورپ قاحیتس نائلوب هدنمکح یسونق كناملو نالوا یدمب یم زکس هنیرهش ییمزا

 هک ردشفلوا عضو راپوطمظعو اشناهعلقرب هدعبار ناخ دمع رصع هلدسیرارفس دیرکه لحما

 كس ندنعدلوا یراط نهو هلبس نامز روم رددوحوم ن الا هلان هعلق کی هعلقوت

 موح یدنفا نیما هداز یروصنممردب نالو ینانعا یمزا هدنسهنس ترد قرق رول

 رلهباط هنچراخو ریمعت ییهعلق هليا قرص ینکلمام هلفلوا رومأم هنریمعت نویامه نامرفاب 1

 هدنس هرصاحم هدف هلاراشم ردص هکر نا ردشع | اشنا قدنح هر در ندز درو ۶

 هعطق کیا ییدلیا عضو هیهماق روکذم بوروتک 5: مرکص ندک د لبا لاممتسا بور دنیا کا

ETهنمالغاص هلغلوا یسهرای هلک هناد کیا هدنزغا كنسيرب ورولمهربک مدا هنجما  

* ۳ 8 



 e سس سس سس سس

 :E . ها یه و لاما ۳ هن وا ردتقم ا یرلگابا نرم یر راق

 بان وا تی مولعم قرف درادتفا نالوا هد قمام هاب را, هه اط ند هعلع

 ۳ یدنلف لاتم ?a اعم دم
 3 كنم هماق نامل رک لا ا نالما هدنهاکشب یررش ریمزا هلبسانب كنهعلق وبا

 E وکی كس یدششلوا اتب و راح هنفارطا ندنفیداوا لئاز یتسها
0 e: ر 

7 
ik 

3 

 re ا شب E نالو هدهعلق نورد هنجوم هنس هدعاسم نالبروس قلعتم یس هنس

 ٠ 2 ااا نانلوا روصت یساشنانوحم | ماتیاو لمارا قرهنا وا مده هعاو و | نسا هن اس ا

 3 Sw هلا هحو رشم باسا یدنل وا تما تلا وشراح هنیرب هرزوا دارا

 6 9 ۳ یاب رل را نم نانلوب هدەدلب یا هاتف و تح بودیا تعج و Ls ؟ هنوک ۳

 چ : مدیا عوجد هددص هب رد شلاق هدرهش طسو

 یهادر ر روب چافرب ه وا رشدنم یسهزاو | یدوع روم U 8 1576 تب نو تارا فقدوا

 ۱ و ثمیرلکدلکح هنسرلشاب راغاط یسلاها رلاحم نالوا قد رق هلخمالوا نان جات یک

 .a یدلواراک م اجا بقرتم بودیا د وعص هنس رلعاط لو هلاكر ییهساما ی ددم ناطا یاجا

 3 Se كس جاقرب نانلوب هدننا هدکد با ن یدک بت بولوا منهج كموش ووم

 _ كردياروهظ ندافتخا جنک یلح یسع هوا هد هسا شما هجو هبه ور بونا هلا

 م  راذتبا راپا و جا هب هعاد ردار یا ندنشادنل و شو تموکج هدا و دسوتفم

 I کس هلکخا راتراک ییوبسع ءاس فص ید رکسع:تالحو

 ۱ 3 یدلوا لصاو هنیدادحا عمدو د لحاد هب هسور ab ناطاس

E1 هدازهشو یناخ مریدلب هزانج نالوا یاما د عودوم كنهداز  

 . ینرلردار,بورړدتا ند هنس هص وصخ هب یی اراشم رانج یرهنلوا تاج ياخ یس

 3 ب یلج یردار ناملس ربما نالوا نا رمکحهدهنزدا رايدر ويب نرو او فونص

 . یسعاشاپ یلع مظعاریزو هدلاح یبدابايمصآ کمک هبیوطانا هلیدصق كن هلازا ید
 . ناملس ما یلح یسع هحاج وم ندنکیدروک بساتنم اد یا طا ی یاج

 1 e مزهم 4 هدهسنا یدتبا یدصا هب ه را راکت .قر ها وا رادوا لندن اح

 داعی ید هدنم وحه ینادل وا رسأحیم هلن واعم E رمزاو ناحور :اص و اعم

 ۱ 4 4ک یدنلع لاصبا هم در راد نکیا ینتخم اکیا ۱ رح وم هوا

 ۳ درام نالوعوفو هدعولناا بودیا تضم هنفووط نیدیآ د ناطلس دوم هاشدا



 ۲۷ تاعوقولا راتن

 رخیست ینراقادس اسننمو نیدیآ هلکملا ناشیرپ یت_رللغرا اشتنمو ناخوراصو رمزا
 لوق یتراذتعا كکب دنج یلغوا رمزا بودیا لتق یب هاش رضخ یلغوا ناغوراصو
 . رایدزونب تدوع ھور رد اھا هدند یسهفق یمزا رگلا الا

 یوفع هدیروم هعقو هدنروهشم را" یشاب مجنم هدنصوصخ یلتق كکي هاش ضخ

 حرصت ینیدلوا تیانج e هده سا شعد یدلوا ین بجوم یسدصت همرج لباقاع
 EDT E مپ مثلا هناعا هب ىل > یسع دوخایو قعلو هدفالخ فرط رکا ردشماغلوا

 مزال قلوا وفع ۳4 ولاثم لاما هلغلوا لاحر شمل وا رداص ندنسماح كکولم فئاوط

 نادناخ سوما هدیروج هعقو هلغملوا فثرحر هفسو شاع هاش رضخو نکل یدرولک

 لحوفع نالوا هدنتح یرلرئاس هک ردکرک قلوا علوا هدزاومها حضور, لحم یتطلس

 - ردشلوا مورحم ندعاخ دم

 ناطلسبوک هبیلوطانا هليا هبلک رکاسع هلکمتا ماراییناملس ریما یناخ دم لالقتسا
 رده یه هلا دیو ريما بول وا کر ناعالا نب تشک هدکدلبا موجه هنیرزوا دم

 ییا مورو ی رک رک ۱ كداکدازهش هدهسیاارعندتنطلس تعلخ قاقحتساو التم هترشعو شع
 او یأت"راتخا ردق ههخنعح هنادم هلعا یلاوحا- کارد یردام رفات وک یار
 ناملس ریماو تلحر هبهساما دمت ناطل یاج ندنغیدلوا رکر ارق ی هلوا ارت 08

 . یدلبا تدوع ههسور هدعاو تلحاوم هب ه رفتا ناتک بهت ۱

 ناطاس یاجیتیدل وا لوغشم هليا افصو قوذ هدرلمامح نوکه هرزوا یسه راح تداع

 ی توطس یاع هح اهم هبهسورپ "2تا هلا هتسارا هاس هدق دل وا یعومسم لرم 2

 هب هساما هرکص ندهب رام نوک چاقر هلعمال وا نکع كمك یرارهنض هلسسناراپ توک

 رایدروسب تعجا رع

 وب قرهلوا یسهرظن كنککیدلبا طبلست هدمن ناطاس نیلج یبع كناملس ريما

N EKEهتفرط لبا مور ند ونس رادقالاب نتا دم ناب یاب نیت 6  
 كناملسربماو تدوع هبا مور قرهلوا روح هکر ٠ ییوطاتا ناملس ريما هلعملوا رايحا

 نکیا راشم عاما هبیلج یسوم ا ا مور نالوا رازب نددنستسمرس لاوحا
 هلاح قعاوش یلح چو ات راک لبم هنغرط كنا هتي هدنادورو كهلاراشم ريما

 یدلا رارف راتخا

 ریما نودا تافو اشابیلع نالوا مظعا رړرو ردسهنس جوادوا زود زگس هک دناواوب ی

 ههر دا ةتنب یلح یسوع هليا رکسع رادقمرب هلغلوا لتخم ًالک یلاوحا ماطتنا كنا



 ۱ خش و ۲۸

 نوا تفک هدفا ندننیدنلوب شوهدمو تسم هدماح رب هلاراشم ریما هدکدلبا موجه

 ۱ 8 الد ىنلاقص كباعا نسحیماغا یر جک ندرلنوب یتح بودیا بضع هرات رک فو وخ

 اج 8 را نادرکور کوج قو کویت شار هلسهرتسوا
 . ردشاوآ ینادواح كالم مزاع هل ' وط هدهار , یاتنا نکشعا رارف ورغ وط

 یادم مان کو هطخ هسیا رولوا لمالئان هدنمانعا نيح هب یبا مور كنيباچ یسوع
 . یدصهلالقتسا یاوعد هدقدل وا یا یقین دنسم لصاو نکا طورشم یسملوا نی نم هلا

 88  هنسهحضهدعاق قمالوا لبات یعاعجا ء زاد مکح کیا و هسا وا لصن یهو هتک دیبا

 E ۳ هدهلب قم نالوع وفو بوع هبا مور هلا هلک ایت یرلررضح ناخ دم ناطلس هک

  قدهلیری ندنرزکم نوجا نایرارف بیقعت كنيهاشداي شوبج نکیشلوا رفظ .لثات
 E ۳ نان وب هدنیاکر قجل وا ,یروظنم كنباح یموم یتیدلاق هلیاراش هلدنا ممح دیک ناطاس

 8 ۱ ور خر a رضح ناخد ناطلس هرو رضا ما ابندتکب دلم موج ۳3 یلوفوش

 ی زاید روس تک

 . .یهییدق یاما کا ندنغیدلوا تاذ رب بلاغ ینظ ءوسو برشم دنت یلج یسوم
 ٠ _ هلا هال ربغ تالماعمیند یب سواروا نالوا اما زارغرسوللنم یکیدلبا لیکتتو لع

 2 ا انا بولق درهتیدنا رړزو یتسی رب هدنمان كلم هاشروک ندسان لئاساو جاعزاو رةحم
 e مهاربا یلغوا كناشاب ىلع وتم مظعاردصیبم هنکیدلبا فن ندنسولتک

 ناطابوعا ثد وع هب ه ردا ه)اراشم یاشاب هدلاح ییدردن و ۱ ۶ دار تناتسا هل اط وکریوو

 ۔ رضح ناخ دم ناطلس ردح ران تا نوا زو زکس هک هتس یستریاو لصاو هنعاکرد دم

 هنوباه بکوم یرثکا كنساما یلیا مور هدکدتیا راذگ هنیناج یلیا مور رارکت یرلت
  ناطاسو تکرح یرضوط هنیرافرط شینهیا بانتجا ندلباقم ىلج یسوع هلغلوا لخاد
  هلیعوقو هدیدش تالتاقم هروبجاب ندنکبداباتلصاوم هبیلاوطوا نانک بیقعت یخو .دحم
 . . یدنلق ناشوماخ لح لاصبا بواتوط یخد یمودنکو ناشیر هوسوم تیچ

 ۱ نامزردقهنسچوانوا کیا نوا ندا روم ردههتنداهش یاج یسوم ندن هعفو روم

 فاخ دمت لالقتسا تیاهن قرهلوب عوقو تالتاقمو بورح عاونا هدهننانع كلام هدنجا
 . یدلوا لئاز هدلوا نتف جاوماو لصاو هتمالس یاس تلود هنفس هلل وصح

 قتل وغشم زالوا هليا یلج یسوم كنيرلت رمضح ناخ دمع ناطلس كبدمم یلعوانامرف
 تاکر ح وللثم تراغو و تاج 3 ه رضا ینهسورپ هدایزندآ رب لرد ا ذاخحا تصرف

 وحرم ناخ مریدلب «روک هنتیاوركنيرارخوم مورضمب هقشب ندکدتیا تراسچ هبهنابغاب

E ی 



 a . ثاعوقولا جات

 روهط را اکر نکا هدکما ارجا تراقح عاوناو بیرحت ین ینسهبرت كم

 هللا تازاحم فوخ كرديا ناعذا ینتیقفوم كایرلترضح ناخ دم ناطلس ی اج هدک با

 . یدلعا لاحت هرررگ

 یاول كيرح هنرزوا لغوا نامرقو تدوع هیلوطانا یخد دمت ناطلس اقاعتم

 هک كلام نانلوا ریبعت ییا دعس رئاسو یرهش یدسو یرهمنکیو ربشقا بودیا توطس
 ىدشمک هللا لغوا نامرق هدروج ةعقو نکشملقارتشا هللا مولعمنک هدیناخ داع رضع
 شست دلا یدل وا را ید هتوف هرکس نقد یافت اع تاع ارگ

 . یدلروس كرت هلیروهظ لئاوغ

 هدقدلوا نواه یودرا تک یسارح هرشا هلتس یردأت 0 هی هنس یسنریا

 کلر کم رلکب لوطا کیا هدععزا نوک ناسا یو ا ره یاش

 كرەريشود هدما هلا لیلا فئاطلو رابخا یتفلجا نان كمانا هاشداب هنلغوا نامرق اشاب

 تسدرد ینلغوار هایاكی دم يلغوا نامرق بوصاب یتسودرا هتش هنیرزوا یس ا لافغا

 يا
 هنلغوا نامرقءرزوا كاملا تم وصخ هه اع تآوددعاامف قالخا مراکم بحومر

 نکل یدلروس قام لا ترازو بصنم هتلایا كناشاب دیزنابو قالطا هرکص ندکدریدتیا نار
 ىلا دهلانم نمهمصاح نالوا ی رالغوا ناثع مز, نکیاردک هنناح یتکلم یلغوا نامرق
 ءرکص هنسچاقربو شتا بصغ ی یهاشداپ لوبخ قانلو ءدهاک ارج كرهید رددحللا

 E نا 2 هزاب هرابو بول روا هل.س هلک بوط ندکد تیا ه صاحم یهک اطنا

 3 ر و ازج

 لحم هلا تلرکسعضاق هدن رصع یاج یسوم نیدلاردب خش ندالصف یهاشم

 کلر کعضاق یدشمهلواناکسا هدقسزاهلیا دعاقهنظوهدنروهظیاغ دم لالقتسا بولوا
 خش ییلح هدنرلفرط نور هر قاارآ و قسم هج واکرو نالو ینا تنك افر

 راشم خش هدقدلوا E ییدلیا عمح تارم دح مماطرب كردبا توعد هعابتا ههلا راشم

 وک وک اوات ن E e قالفا ندیونس هلت وا هلا

 ینتعمح ینایصم هجولکرو انشاپ دیزیاب یسکب رلکب یلوطانا یدابا رارقو نصح هدنج
 بولیتوط ید هلاراشم خش وللثم ییدلبا قیزع ینایخت هماج كنسودنکو قرف

 یازاتفآ نیدلادعسو یتمہت ناطلسلایلع جورخ هدقدلوا لصاو هنویاه رکسم هدزورس " 7

 . یدنلقرادرب هدنرازاب زّوربس رادم لئاضف هما لوا هلساوتف یوره ردح ندنذبمالت
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 در ERTS كح هعلف و ی

 ۴ مات هنیلط یرلثوروم كلم یرلت رضحناخ دم ناطلس یدیا شمنلق قاحما هنتاایا یلغوا

 ۱22 3 و 2ا raê ناسا وا 9 هلةمالوا رادتعا هتفلاحم هسیا هدرابدنفسا نا وديا

 ۳ ا د یا مست

 8 r E نواه کاخ هنالوا یناضرعت هبه اع كلام كنکک خیا

 ۱۳ رال کوکو و ناما و امف لوکت درا .یالفا ورک ها
 ٠ .یداروس تدوع هبیلوطانا ءرکص ندقدنلق لاصحتسا وکریو كلهنس چواو ندقدنلوا

 2 ی ۲ بر هم صمد تو هر ندرت وا قا وه همقو کرک
  یدیشماریخست یزیرمت تموکح هلی بیرقت ر و لبصحت هزاتتاح هلستفودلروعت هرکص
 3 e همش 6و مرک یارجلا هکر ناصح مرق و تاک
 e r ا هماقا eê e د ا وجا یاس یا

 یی تدواعم قرهتوا ريخسل تا و ریرف

 ۱۳ ر, یواح یرداخ كی شب هدقدلوا لص و هلکعا نوباه بکوم

 . نیتنداوا یناساوت هتک تنه ندنولدکرک رس رابا یشحلایدل تولوا اتما روظنم

 ۳ دم ود راد مور روش و کیم ندنتتدوع زوم ) و هدخا وم یا ود ناکرا هدک را

 مین هنیراتمج رانات مرق هسیا رولقارب هنیرللح ودسنک و ودهن رانوب یدیا رۆانيد
 ٠ هکرایدلبا نامرفوصا ینراناکسا هدنواوج هسبلف هلیرلهعومم تئیه بورویب ( یعزموا
 ح ..رولنید یوازاب رابات هتیرانکسم :ارلنوپ الاح

 3 3 فقو هناربم ا و راک وع و. عماح نالوا هدقلووب ته فرص هنسانب هدهسورب

 3 س هروطاربعا كن املس ریما نکیشملوا حتف و هد زاغ ناخروا رمهع هلکک مزال یر

 4 یدنل وا لبستو تب یراضعم و ریخست ورس زا لات رفو؛لدس و ی هک ه ییدلبا

 مدت را ترد رکی زو زکس نکیا مقم هدنردا یراترضح ناخ دم ناطاس
 بولوا ATEN 2 كنتنطلس لالقتسالاب و هدنشاب چوا قرق

 ۱ . یدنلق نفد هنیراهرومشم هبربت و لقن هیهسور, یرلهزانج

 وداق هعاقیا یندیدهت رویغ و عبجش و روبص و میلح یراترضح هلا راشم رایرهش
E۱ 9 "دید یهبناعع تلود هليا تقشمونح عاونا قرەلوا ناشاالملح هاشدا رب يهاب  

 1 E ردشم هراب برف هفرف توللو دوج وم تا هم تو



  EEیل وف  Eندقدلوا قفوم هتاربم و تارمخ قوح ك دام و هل 2

 یک ) ۱ ند رافدل وا دوچ ولا للع اذ یدللنا عضو ران و ادتبا ید ارا و تک هوا

  Eیدک راتدالو خرا راصضعب نایدروس لاح را هدنشاب جنک بوک هلکل ا

 رار د یدبا هدنشابییانوا هدنتفو یرلردپ بودیا طض هرزوا قاوا چوا ناسقط زو
 یر که دنا ترا: یزرلردب ندنک و دیا هدو ناسکس زودی یراتدالو ید یراته

 هدنس هب راخم روم و یسلاو هتساما هدننامز یراردب راردیا نامب یغیدن وب هدنشاب ترد

 قدالو ع دات كدا ناطاس یراهدازهش و هم را جا یر 9 هنساوا یجهحرج
 کک,

 هدد زا ر ولک ک مزال قلوا حس هیات ت باور هحلقاب هنسسهلوپ یماقتت تاق وب ۱

 قوا یسه رشم تکی بوقعب للعوا نام ی هاش یرلهدلاو ید هدراحش را ض» ۳

 ناخ دیزیاب مرردلب هدنح را چوا نایب زودی هسیا املا راشم بولوا روطسم هرزوا

 باحشا قلوا قلشلک اب رب یخد هدرا رات و ندنعادلوا شما جاودزا هال رات مضح» 1

 نمهدیا نامت هرزوا تح یندالو را كاا راش» رایرهش نرربانب
 تطاس تخ ثرابو هدقدلوع وقو یافو هد ردا كدحناطلس یلج ح ورشم هجورب 7

 قصر كه وحیمو ۱۴ دایک ناطلن هدازهش كوب نالوب هدن راف رطهساما بولوا

 هلسهعااش ( ردرا ویرنس«یرزوا یلعوارمم زا لزمهاشداب ) قرهنلوا افخا تافو صا هرزوا

aراسا وا هدهبسا لوو هفرط یل وطانا ی یر ادقمرهرکسع ناو هدنواه ف  

 كموح م هلهجو یییرت انشا مکح هدلاح و ترا تاچ نت
 ر هنسهقرا و نولبدروطوا هتیرزوآ تحت ءدهطوا قلک ارق رب هلبا هناکولم هسلا ی

iعوضوم هتم یارو یدلقوص هیورجا شب جچوا«ندناطباض بولوا مشو قآ  
 عفو هم تملط هلا نواه تیاهمو نیتکیدلتا كب رحم یتشاب و ین رالا تو دلو

 هددرقف و رلیدقح كردبا اعد هموق ص ناطناض و نادم هلاح تققح عالطا

 لک رد یتیدنا واطبتح با زا نسیم ی و ی وا مالکلاقفتم نیرو
 فاعتم قو هسا هل ره ردهحلکشم یسعلوا قفوت هلع هلساع ثح ورمشم سبد هدهسیا

 .رلی.دلبا نفد هکیدبا ءهرکص نوک ییا قرق ندنتفو یعوحو رابدلک هبهسورب بولا
E۱ مس نالوا عیاض هدنسهب راح روج هدنرزوا یعوش تل ربخ تییظنا تم ددح :  

 ۍرالغوا سون روا بودیاروهط صخش رب ه دن رلف رط كالس هلساعدا ی قلوا یلح ی 2

  یالکو رلب دل ۲ زا رضا ود مدروک یزمهاسشداپ الطم هلی | نطهش لاحم را هدام یسهفاط

 a هزانح تلود ناکرا هلغلوا دراو یربخ یسولج كنا دام ناطلس هدهسورپ

et 
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 AT ندنرلفدلوا تا هنتعم هاب | قددصل یساوعد E e یرد و | صحا 1#

 کر E IR تموکح نالاعا بولک ه هنردآ كرەد ردع تنطلس

 یدلردن وکه نسهل اقم اشاد زیاب هلارک اع رادقمر هدقدل وایعومسم كدا ص ناطلس ییدلا

 نالواروهشم هلسان یطصم همزود رکسع ناناوبهدنتیعم كناشاپ دیزیاب هداقتلا نیح نکل
 یطصمهمزود یدلوا روح هعاسا یخد هلا راشم یاشان هل رلعا تلاخد هم وقص *یعدم

 ۱ 3: رد يوواس ندنشدمهل وا نیما ندنتفادص کم هدهسنا نشع دیا رزو یناشاب د زر اب لوا

 یدلنا اتکا !اشیلاع رزو رب همدخلاقوبسم هلیوا و مادعا

 زرا هوا نفسم ندنشروش كنهناغع "كلام "نوسلوا هیارولوا هلتر وص هن ره

 ملل رک .ابع بونلکو ییرزو یرازو كن قطضم هزود "كل دنح یلعوا یمزا نانل وب

 رلیدلبا روش و رش یودرا بصن هنفرط رب كنیرهت دابولوا و زوبع هنفرط یلوطانا هلیا
 ندنشدلوافعض هلتسن هنفلام یسودرادام ناطلس ناو هدنبناج رکید كروب ن رهن
 ندنربهاسشم كنساما يبا مور هلکاک مزال تشت هنیراتمج قیرفت هللا هنامکح یادت

 لاخیم نالوا سوح هدداقوآ وربندهنس زکس هام قلوب هدنفرط ىلج یسوم بولوا
 الا تارازا موز ندنفرط كنا قدهدوا سلج میرم كب دع لقوا

 زکبانج بولیزاب بوتکم هکب دینج ندنناج اشا ضوع یجاح ندارزو یک یغیدنآوا
 . هزگتفنمو ءزکناشزکطا لوبق یترازوكصخشرب بسنلالوهج لبو نکیاندکو لمیانبا
 ناسا وا مده هب ییطصم همرود هدتفادص تروص و دنهک تامدقم هع هدنل وب ردملاح

 ضعم ود راردهرزوا كمما ردغ هرس بودیا قاتا ها رط و زک اما یخد هدهطارع

 ی راتعح هدهمسقنم ربع ن 1 ندنغیدنل وا دیدشن یعاهوا كم وقص قرەنڵوا جرد ها اتم

 ۱ اففرد یخد دا ص ناطلس هانلنوا ناباتش هرارف هنناح ىلا مور موف "یعدن و ناشیرب

 یدل وا باص هاحر كم A هن ردآ بولس وط هدهحک مود ص لوص واب ه ه ردا قرهلوا

 دازېش ًارظن هنتیاور كنیراخرؤم مور هدهسیا هدزکیم وب یتادافا لراخرات مزب
 . هدنتنطلسنامز دمحم ناطلس یلحو شلک هلوبناتسا هرکص ندنسهمقاوروم ىلج یفطصم

 " كنهبناع تموکح یخد یراروطاربما مور نکشفاوا سبح هدینل هلیساملا كلا راشم
 دغ قو تنطلس كد ندنراقدلوا كلم مه هليا كولم ا نالوادفتسم ندن ا

 ۳ ۱ ۰ ردراشع | هدعاسم اشح هس ر و ندشساح ا مور كنماح یاطصم

 2 . یهجش و تاد ارز رول وا 1 ۱ ی كب روص ول | یی ده اب هاو د رظن

 ایا یا مور بوقح مدا رب ینجا همان كنهدازمش رب نالوا نابعا و ایا مولع

۳ ۲۳ 
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 ۳۳ تاعوقولا عات _

 دون دا ۳1 0 e نکل رددع اتم یا عابا کا مومعل ای اع. تان

 ووحهکعری و مات ییطصم همز دود هلا راشم ند ا هراج هقشب ندراکنا تّطلس

 . ناب

 ۳ ندنسهب ونعم هناعا 1 وه زود كنەيروط اتو

 كجوک نالوا لاو هدنلبا دی هللالضا كنيربلغوا نامرک و نکس ی ۶
 ترساح هاالقتسا یاوعد هاب | الاس #3 یر رش یازا هدازش ی مات ییطصم یراردارب

 .یدنل وا تع نع هفرطل وا یرهنل وا كرت یسهرصاحم لوبناتسا ندنکبدلبا

 ندهاشداب فرط هليا دععاوم ضعب كب سالا رادرش نالوا یسالال كنهدازپش

 موصعم هراع هلدیصقم هنتف عفد هلکعا ملسا نو وط یهدازهش ندنعبدل وا تول 39

۳ 

~~ E: 

 . یدنلف هلارا

 زره یلقارط قرهلوا هلضف ندنسهحورشم تمې كدنلغوا رایدنفسا

 را رایدنفسا هدنسدل اوح یو هل اتدالح دنمسق وس هدف دل وانون اه ع ومسم کیدا هرصاح

 هرکص ندقدنلوا قالا هیهنامع كلاع ساح ةركو ینومطسقو ندک دابا ناشیرب تصح

 هاتشداب نوت کو لاسرا همانتعارض ندنسهعلق تونس ییلدلوا نصحتم یلعوا رایدتفنا- 2

 . یدلوا نوباه وفع رهظم کما رارکت یزابن تملا دقع همانا
 روص ی 8 هلوقارد نالوا یی قالفا هدنسهرا یتل وغشموب كنيرات رضح هاشداب

 نویاه تکرح هنناح لیامور نوجما یتازاحج سرت . یدبشعا تراغ یرلرپ ضعت هللا
 ینسوکر ړو قلابی ییاو تعراسم هبیاطلس نماد لسقت هدهنردا هدکدتیا عامسا ینعوقو
 . یدلوا عقاو هدلویق مقوم یراذتعا ندنکیدابا تردابم هعدقت

 صالختسایادوس یرللغوا نانلو هدنواهٌءراد بولوا توفكب ساملا یلغوا اشتنم

 یعاحنس اشننم قرهنل وا سدح اعاسا هنسهدعاق كولملل اقوالو ا هو ثوروم كالم

 . یدنلف هوالع ههسورح تالام

 یکاد هلکب یعاحس ا یاکرح نالوعوقو هلتاععد كکب دنح یلغوا ریمزا
 نالوا روع درک تنه ک مزال یدوحو "لا زا هلل رابتس ینالتاقم نالوا دنا

 ی وطاتا ندنغیدلوا سلب لوا نامو یمااو عن قرر گاج وک كح وک ول

 ندنع وف و تالاتاقم هحلح هرهلب دنا ز وطام ك. یشحت یبنیدیآ هلا كە رم ی

e. 3هدرلاروا ورب ندنامز زواحتم ندهتسزو و مادعا نسح دروف یلغوا هلیا كيدنج  

 . یدنلف مته یا یلعوا نیدیآ ندا تموکع 3

۳۹ 
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 غرات ۳

 هک هدناوا یراقدلل و هدهنردا نوجا ینمأت كنيدودح ,یلبا مور یرلترضح ءاشداب
  لغوا کت ندا احتلا هتسودنک كب دم یلغوا نامرق ۰ ردرات زوئوا زوب زکس
 راضحتسایخد یسودنک بودیا لاسرا هنسهرصاح هلاطناو رادقاییلج ناغعندندانحا

 ناتو هعلق ظفاح بقاعتم یتسلوا عومسم یفیدلوا هرزوا لافتما هبیرک هملق تاودا
 هتسخ كنلعوا کت : یدشلوا ردپ نیشناح كب هزه یغوا هلکعا تافو كيزوریف

 كلی ءزح هدقدئل وا رابختتسا یتیبنل و .تماقا نیهن همیخ هدنغاط زوناتسا مدل یتیدلوا

 هیبرح ةقرف ییدردنوک لردبا ثبشت هنسلروک یرادن كنوب نیزسکلک یلغوا نامرق
 ۱ . رابدلبا مادعا ییلج ناععو ناشر بوصاب ینتیعم یلعوا کت

 یهسلق زواحتم ندیآ رب قرهلوا ردکم هدایز كب ندنعوقو كلاحوب یلغوا نامرق
 . یربخ یندوع هبیلوطانا كدام ناطلس نکیار نکا, یه خاو اراب وطو م رضا
 و نالوا لاق هم وجه كنەعلف نوجا كمروتب ىنشبالوا تعاسر هلغملوارشتنم

 . یدلوا,هراب هراپ بولیروا هليا هلک نالا ندهعلق هدنساننا

 هدانایکیدلیا تعرزع ه هینوق بولا ینسهزانج كنيردپ كب مهاربا یلغوا ككب دم
 ۱۳۳ ا د كا اجا لق لمت فو یتادن رق نالوا یوا كب ىلع

 ههنلاراشم ربم یر كس راهرمشمه یرات ضح هاشدایو . یدنلف لاسرا هن ویاه هاکرد

 . رایدلوا م قم هداروا تافولایلا هلکعا هجو یخد ینغاحنس هفوصو ج ے وز

 ءرورضلا هلغل و وی یسم هدقدلوا لصاو ههمنوف كي مهاربا

 هاشداب ون 5 دشفد لیحد هنر رضح دام ناطلس رار هلا كب یسع یرددارت

 Eo Se هکب مها ر اهرکص ندک لیا ج وز یررلهربشمه رربیخد هران وب یراترضح
 مهار . یدلیا فقوت هدنو اه باکر یسعو داعفا:هنماقم یردب هلساطعاهبرح

  هفطو هليا ماست یرارب کیدلیا بصغ كنساباب بولوا ندنغاجنس هلبا دج ید كب

 Ey : یدیونک نیب یرکیت

 3 ۳ نانو یر ال ال یهساما نالوایهاکتیالو f ry یرلترضح دام ناطلس

 2 ندنترمشعناک رت ال وا بودیازاغ آ ه رهط ییماولوا هلاراشم .یدشمر_ وهاشا جکر وی

 : 2 لزق نالوا هدکعا قلیدنفراص هنرداصو نیدراو بولوا ناشنهمخ هدنسا رج داغزو

 ٠ هنتسمنوجما یربخست كيناح هلیرادصانامرف هرزوا قلواندنف رط هاشداپهنیررللغوا هجوق
 ۱ مهراب بسانم هلیراعباو" رفزویشب وا یرانوب كردیا هعاشا كلهتسخ یسودنکو باج
 . یدلبا مادعا ینسهلح "ةتفب هرکص ند دک دریو قانوق



 0 تاعوقولا جات

 هدنمان ردح نالوا شعا نصح هیهاق عقاوهدنسهت كناقرب هدنراوج قحا انا
 ندنرلمدا كموقیم. ,یدیا ننتج ندتعاطاهتطاس فرط داردیا راخدا هربخذ ولتلک سرب

 هلکمردتياقارحا یتراراسا هربخذ كلردیا بلج ندهدرب سا هلا راشم یاشاب یرراضع

 . یدلیا روح همناسآ یتسه یروت نم ری

 . ردندندافحا .هقحالس هک كي نسح لغوا نالسرا بلا نالوت كاح ا

 ردقهنره هدقدلوا یومسم كهلایموم رم و کر ها تک رج

 .شعا اجتلا وید مرذیا ملست مدنک هسیا یسقعلق كیا دارعو کد یصاع ههاشداب نب
 هواه باکر ادقمو اعم هبا زدبح رب ندنشیدمهدالک ۱ ینتعواطم تشک راع هدهسیا

 ندیهاشداب یفرط هامهبلا یوم هاقعلوا لاخدا هتموکح ورملق هروب نع مقاوم لاسزا

 . رابدنل وا ناکسا هدنلنا مور هلصصخ راصاخ

 ندنفیدلوا ید یدالوابولوا رپ زواحتم یتشای ناسکس كب بوق, یلغوا نابمرک
 .تصو :ههاشوفاخ نیلکموترایز ی رلترضح دار ناطلس نانلوب یدضح كنسرشمه

 تل رج ندهسها و کن ادنسالاب یسەنسر زوتوا زوی زکس هلکعا ممصت ی روص ا

 لب ات هامارتحا عاوناو لصاو هن هب ردا هل رط لوک هرکس ند دابا تاصاوم ههسور و

 كلام یعاحیس ها وک هلغلوا ی ارقام یه یا هلسر هدوعلادعا بولوا

 . یدنلق قالا هب همن مع

 هم ك ندنراتموکعن,یرللغوا رایدنفساو نامرق ندک و لم-فّئاوط هدلولانا قترا

 .تراما لئان هلی یهاشداب .دیلقتو شعاط یهبنامع توطس ید رانا بوبلاق تموکح
 . ردشمالاق یرلتیما یکسا ندیراقدلوا شم وا

 "ها امور هدنسهعفو ووت نکشملوا حعتق هدنناخ مریدلب رصع یبهعلق كال

 .یدشعالکشت تم وگح رب هداروا هرزوا قلوا ندنسهمعش قرار ّوطاریجالوعاتتاو و

 -هسرح نفسیخد ندل کو تدالح کوم قوس هفرطلوا یسهنس ییا زوتوا زو ر

 "هم هدهسیا را دليا تنواعم هرامور یزلیک .كندنو ردق ره بونلوا ترشابم هنلاسرا

 . یدنلقریخستءونعم رگص نده رصاعزواجیتمندیآ ر ندنراقدمهلوا ردتقمهصبلخم ندنابناغع

 یرلورط ناتسراحمو قلدووانرا هالاسرا هاسو اصا فرط فرط کنم ندی

 .هضیدلوا مزهنم كب یلع لغوا .كب سونروا یرکسعرس ناتسراحم نکیا هدقلوا تراق
 اراح یتمهنیرافخ قاچا كانلغوا قلیو یک اح هردنمس هلیا كب مهاربا یلغوا نامرقو

 دی ید. كب مهاربا یلغوا نامرق یک یرلکدلبا موجه هیهبمالسا كلام بوک ینهنوط
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 غرا ۷۳5

  Eرسل  HEناو  EEEیدلبا ریسا ی ۰ ۱

ES رلکب يلا مورو رانتخا یتماقا هده ردا ی رلت مّهح هاشداب هتیرزوا كنو 

 لو كانج رکو ک یسودرا نمشد هلکمنا راست هنیرزوا راراج هلیاهیلک رک اسع یناشاب

 .  .یدلیا لاصيا هلاصتسا برم ینمشد بوشتپ هیلاراشم یاشاپ نکیا لوغشمهللا هرصاحت
 ۳ تا یرزوا نامرق ید مانا هاشداپ ردح رات زوقط زوتوا زو زکسهک هنس یستریا

 ۲ 3 یسهمان راذتعا ندنمل با شاتط كکب هزار یک کا E تک مع تاقا یهینوفو-

 ۰  لئان هنویاه وفع هنن هليا تعافشیخد یهاشداب ءربشمه نالو یسهلیلح بولوا دراو-
 E 2 . یدلوا لصاو هتم وکح یسهوروم تکلم ون رسزاو-

 حالا بوک ی هن وط یلارقراح نکیا لوفشم هلیا سدأت اغوا نامرق یزاغهاشداب
 9 هتکلم 1 دام هنرزوا یسهمیاش TE هنابا مور كهاشدابو شعلا ی یراصح

 ا اوت توللوا روضتم رکشع قوس ةتاتسرا نوجا باقم هتنارجو یدشمتک
 E رطا ا و اغ یی ا ی طا یل داو تزاخ ادا
 و ۰ یدلروس تدوع هه ردا قرهلل وا تراسخ لاصبا

 هطساو هاما كننلارقراح هالغوا نامرق یغوا قلبو نالو یرادمکح ناتسرص

  هییهاشدابتاذ امدقم كردیا سح یکودیا هدقمنق روصت یلازاجم تروص ندنکیدنک#لوا
 . هنابیرک صیلخ ندباقع حب هليا ضرع قنبدلوا رضاح یزاهج كنسهبرک یکیدلیا دقع
 ۱۳۳ نسال ناب ارق ناتسبرتط هقننامز ناخ مریدلب اک وح یدبا هدقمارآ هلتسوت
 و ندنفیدلوا سرتسد هعفانم هحلخ هلتعافشو هطساو كنا بوریو هناخ مرردلب یتسهع رک

 ۱ یدنل وابلح هليا هرخاف تارادرو نم سورع هح رکا رابدیا هدنساقرولوا هل واید هر

 ۰ بناج نواه بکوم یسهنس قرق زوی زکس هلنمالرویب تغارف ندنتازاجم میمصت دسیا
 ۲۱۳ بکر لغوا قلبوو هلوقارد یکاح قالفا هل ندنکو دیا هرزوا قلوا تفطمنم هباّزخ
 . یدنلف توعد هن وب اه

 رق ا ید ییغوا قیلبو بولوا خب قم ( نوا تک وم هللا یلغوا کبا هلوقارد

 نواه یودرا قرهلوا سدح هدناقوو یلوسلک یعهلم هدلاح ییدلبا لاسرا ین رالعوا

 اجلا هللارقراحم قحیلوایعومسم كنلغوا يابو تیفک وب .E قوس هساح هردنمتس
 خل یراهملق یلوکینو هردنمس نالوا یسهرامالاراد هلپا یهاشداب :رهاق ءوقو یدلبا
 ۰ نالوا لصاو هنوباه باکر "ةعاطا هبلاع نامرف هجنا وق كنءهداز ىلج هرق حنا یدنلق
 e هلوق ااو كب دی الوا بودا روهط ین هاش كنملا سا> ها ینهبحبسم یایا

 جت جم
5 e+ 
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 .یدلوا مزهسم مالسا ر کسع ه ر ییا نانآ وا قوس هعالفا روشک هاب رلاداموق اشا نیهاش

 .كي وز واحم هب هم اع كلاغ بوشود و هنس نامرف هلدس رامازما و تح

 .نامرف مانا هاشداب یسهنس ىلا قرفزو زجس هلکعا تراع یرلهصق صعا راسو یرا زا

 .یهمالسا كلام یناغع نیا فالخ ندنراضغ لاک بودیا ما فطع هنیرزوا یلغوا
 . رابدردتیا امن لوخ هدزاب ده هنوف

 فم بودیا رارف هناا شاط هترزوا یه راح تداع كب میها را یغوا نامرف

 .ترضح دالواو یتعافش یهاشداب یهاوخ نالوا یسهللح یخد ءرکوب ناغلوا ناما نماد
 . یدلوا نویاه وفع لا هلطسو یلج فراع ندانالوم

 كلام ككب مهارا ییغوا نامرقو ییوشت كنلغوا قیلیو ندا احلا هنلارق راح

 ی راک مان وایو یناعوا روب نص لارفهرز زوا یسلکت كم ا میش هدن راس یهباعع

 .یراقدلوا هدقمش بوقاب یتسلاوح شو راصح هحالا نودنا قوس هللا ودرا مسج رب

 ,قلوا نمشد زوم ملام كرديا تدوع ندنامرف هللا حلرمس ریس هدقدل وا یهاشداب عومسع

 هلقمامهلوا ردتقم کمک یزافو نمشد هلتهحو یدنشط وط یدنسرد یدالزړا هرزوا

 رکم بر هلیاهعلاطم شرد ینراقدلوا روحیخدهتعج ریان نداتش مسوم برقت رارب
 .یسلاوداقوتو یناشاپ مساق کبرلکب یرلترضح هاشداپ هایراهما رارف راتخا اتروصو لا و

 .یردارب كناشاب لملخ مظعا رزوو یجوز ثانی رلهریشمه بولوا یب لوبو یناشاپ نابلپ
 . رایدردنوک نوا نمشد سقعآ هبا هبفاو ی بیل دوم نالوا ۰

 نرکسع ا عضو هیوصوپ هدندنب رد شنس کوشا نک کیا هدکمتک الفا او

 . یدلوا رسا یرادقمرب هلیاكب دوو دش یڑکا هلکعا هطاحا ةتغب یهبمالسا دونج

 .ندباح نکیدو كلغوا قو ندعرط رب هدنرلتدوع هه ردا كنرل رضح هایشداپ

 د واقر هب هلاصم ءانب هنیرلزانو احر كترلت مضح ناطلسیسهلبلح کک دوم

 رعارسا راسلا كبدومځ و میاست هنلغوا قیلیو یرالغوا نانلو سوح هلسهعاق هردنمس

 دو مک صد ههالاسا

 وب ةا ینیدلوا :مالآ و زامک عا هزار دارم ناطاتس ازا دارک 9
 pb نوتب نوتب یچادعنا .عوفو كن دلاءالع ناطلس یسلاو هساما نالوا یراهدازش

 دم ناطلس یرادنجرا دنزرف ,یسهنس یدی قرق زو زکس هلقلوا بجوم ینراروتقو

 . یرلودنکب ودیا شالجا.هتطلستخحت و باج نداسنغم نالوا یهاکتلایا یرراترضح ناخ
 . رب دلوا نیزک تل هداسنغم ۱



 رات ۳۸

 Ls 1۳ غالبا هبه وسيع ماکح كب می هاربا یلغوا 00 را رشتن ربخ و

 كب یا داعقا هنماقم یسهدازهش ی هدنشاب ییا نوا ینبم هنیروعش لالتخا كدا

 3-۳ یر زو كنلارق رام ىم هنسما مالعا ويد ردشعا هارا یامز تصرفرب كوس

 لهاو هدنن یعاکحكيدنوو نادش و قالفاو كسرهو هنسوو نالا وراح هلم ر شابه وقنایب

 كلامنالک هنیرلکوا بوک نددارغلب هليا هلک رکاسعولاصحتسا قافتارب هدنزرط بلص
 یعومسكتل ود ناکرا یراقدلواهدکلک وضغوط هيه رود كردیا راسخ لاصبا هبهمالسا

 ههاشداب ینغیدلوا فوقوم همودق كدام ناطاس ییفد كنيموم موجمرب هليو هدقدلوا
 قم یتسوک اضتسا تروص الوا یراترضح مام ناطلس . یدلزاب همانتوعد لنا ضرر

 فا نکل نودا تکرح ندانشینعم هایراتهج تچلصم تاو تبوعدررکت هە

 هنیزاغو لومناتسا هرورضلاب ندنیدلوا دودسمهلب راهنفس .كيدن و هعطق شع شعلا یزاغوب

 ۱ . اب دابا هج ول

 هاتعضورلب وط هلحاس e هنعقوه كنيراعح یبا مور یخد اشا لبلخ م ظعا یزو

 بناج باحصتسالاب ییهیمالسا دونجو تلساوم هینردا الاس ندنکیدلب نبا یرو صم
 1: رابدروس تدالح دنمس قوس ا

 "قالت هدنراوج هنراو ینوک یلاص یجنزوقط.كبجر یبهنس زکس قرق زوب زکس

 یسیکب رلکب یلوطانا هلکمیا موجه هنیرکیدکی نیفرط هلتدش تیاغ بولوبعوقو نیقیرف
 قردلواناشبرپ هنارطا مالسا رکاسعرنکاو تداهش همت لصاوایما ییخر و اشابهجارفق

 . یروظنم كنلارق رام ینیدلاق هسمک هقش ندایماضع و لوقو هدننای كدا ص ناطلس

 ا اا هروبت سا بولوامزام هتمنغاطیند :یتسجومو مزاح هتیلاخ هدقدلوا
 ندا یرجسکب رب مان رضخ هرکص ندقذلآ هبهتروا یلارق قرهلوا قش ییا رایرحکی

 ۰ یدلیا عطف ینشاب بوقیپ.
 اونو هدنکار نمشدرک اسع هافمناقنالعا بولبقاط هغارنمر, لاحرد عوطقم رس

 ردق هیهنوط ندهاک هکر عمو رومأم اشاب دواد یسکبرلکب کا مور هنیرابقمت ندنفیداوا

 . یدلوا لامالام هلا نمشد یالتف لو كلنوک ییا نالوا"

 ریرو ءدکد با تدوع ههنردا قرهلوا نتساک هلا مظع حتف ر هلو یزاغ ناطاس

 . لئاز كلالم نالوا ثعاب هنیرللوا نادرکور ندنلود تخت ارزو.رتاسو اشا یلباخ مظعا

 ردقن یه هازکردب هنیراتربضح دم ناطاس هلیرللتا سرفت ینرلقدلوا لئام هتنطلس لوتقوب

 تونبو توبا قوقخ نیک فلک یتنطلس بیطتلالجال هدهسیا راکرد کجا لو
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 .:یدلبا زاغآ هجانو تخت لوق زابن یخددخع ناطلس ندنررلکدلبا اقلا وید ردنادتباحما

 قم عقاو هدنراوج هنردا هلسسهناب راکشو دص یزاغ دارم ناطلس یک یوا

 هب راتطلس ررکت كنسهلج هدکد لیا جاوثمتسا هليا بلج یهر کتغ»ئالمآ بوقح هه

 ناطلسو سلاج هب ینانع تخت قردلوا هفد یجنکیا ندنغیدلوا نیعتم یراقدلوا شک وترآ
 .؛یدلوا شال نادا تراه تسحر یو
 یراک كيدنو زاخو زکدقا نکا رولک هه ردا نکاسنغمیرلت رضح دام ناطلس

 تمس كنو قحا نولوا هدنممصت قس هسرزوا كيدنو یثان ندنسملوب شنا هقولبا

 تین هغ یا مور فات ررر جاش ر ومو کنار کوو و
 ندنناح یرادمکح هروم زد واح یخرع لبم چواو رولنید دنبرد هک لح نالوا یلاصتا

 هنک ودیاشلباب قدنخ ميسج هنهاکشیپو راراصح مکحتسم هنعقوم شبو راویدرب نهتم هیاروب
 هدن ران یللا زو زکس نوجا یرضخست كيو یدشلوا رومشمود یرلراصح هم ءا

 ناسکیهلکاخ راراصحو راوید روکذم هلیا نیدهاجم ماتهاذشیت لردیا توطس دنمس قوس
 هلغمنلف نامسسا روح یرارادمکح هروم نالوا ندنسهبعش یراروطارپعا لوبناتساو

 . یدلروس تدوع هب هن ردآ ۳:

 هدهانشداب یارتس نامز لح امدقم كي-ردتکسا نالوا لغوا كنکاع قلدووئرا

 هليا یهاشداپ بصن هدنتافو یردپ یدیشلوا فرمشم یخدهلیا السا فرشو شهاوا هیر
 ٠ هنکندلبا ناصع نالعا «رکص ندقدلوا لئان هتموکح قلدون را هلردا دارف ةياور ىلعو _

 هنکو دیاهدکشا قیوشت هنسهببرت كودنکسا یهاشداب ید كب هرج نالو یسداز عو

 یسهملق راصح ها بولوا عفاو نویاه مع هثرطلوا یسهنس رب یللا زوپ زکس ینبم
 شب یعرکی هرکص ندنو هلفمالوا نکم كمروتک هلا یردنکسا هدهسیا یدللوا ریخت

 . ردشلوا دتع یسهلئاغ كنو نامز ردق هنس

 ماقتنا ذخا واي لارنج نالوا لصاو هاتسرام ردیا رارف ندنهراحم هنراو

 یعییرلناب نادنبو قالفاو هچومل هلردا ثبشت هنئادحا یعومع قافنارب رارکت هلبسادوس
 دورو هنسارح هوصوقو رور یه وط هلاکشن ودرارب مسج بورداق ینرارادمک

 هلسب یلغوا نامزق ندنکیدلبا انتعا هدایز هدنسوصخ رکسع عج ید یزاغ هاشداپ یدلیا

 هعمح یجشدرد كننابعش یکیا یللا زویزکس یدیشمردنوک رکسع رادقمرب هنویاه بکوم
 هنفلناشبرب ثكمالسا وکسع هدنسکر عم هاو کن وخ یدنلوا ترشامم هفوفص بدر اک

 درک و ا کو کو دیا یمهضق یندسعلوا يک و ناما ینسهقرآ كن وب اه تو باس
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 م رکا رادحلسو هاتسو یرحکی نالتسد یلوف وق یزاع هاشداب ی نوتاق

 ا یرلکب یحتقآ بوروط هدلوص رکی یٰلوطاناو عاص یرگینه ییا مورو هدطسو

 E . ینسهقراكنویاه یودرا هلا رکسع رادقمرب اشابهج وراص والثم یرلقدن وا ناسعل هیهخرح

 2 ا برح شا لاصتالالع هجیک کیا نوک یا یداوا رومأم هیهظفاج
5 a 
I ۳, | بولوارادتقا 4 هضف لخاد یرات امهمهلح ابو راتف رک ه هلماک تع زهنقفتم شوج یرهل وا 

 5 E یرلنابهجو هلورمذمش هدوسرف یسکبا كلراناب هدهسا یدلبا رارف یخد هرکو وقنای
 : نامجو شلوا صالخ رخ الاب هلغلاص هلا ندلا بوسریدلتب یتسودنک یاب هل یدلوا

 2 . ردشمالف لق هدنوناه روضح

 ۳ فو زا ت هدکعا 7 E هدوعلادصل یرات مضح د' ص ناطلس

 ۰ مدنشاب زوقط قرق وک نجوا بوللهتسخ .ینوک یجنرب كنمرحم یسهنس شب یللا "

 یرلترضح ناخ دم ناطلس هلفلوا ترخآ راد لح رم هدنلاس یجنرب زوتوا كنتنطامو
 E افخ و ےک یراتافو تیفک نوک ییا نوا ردق هبهندیا سواج هتخ بولک نداسینتم ح

 ۱  ناطلس هلا راثم یدنلف نود هنیرهص وص هر تولیردن وک.. هب هتسووب ه دعا قرهل وا

 تاریخ یرلقدل وا قفوم بولوا ٠ هاشدایر هساسلادیذشو مزعلا یوف ی در و فا داح

 ٠ مودخحو هناخ دیزیاب مریدلیو لواداص ندندادجا ردروطسم هدخحرا و تالصفم تاربمو

 ۱ E دنا كلام عیسوت هلتسن هتیراترضح لوا ناخ میلسو دمحم ناطلس یرادیفحو

 ۰ رب چیه میانغ لاوماو ارسا ترنک نالوا هدننامز كرلنوب هدهسيا رلشمام» دک هورلبا

 :ودشاک هتنرب غلبام ًاغلاب هاععتورت نالوا میاض هلببس یراغ كروم و شمار یک بو

 . ميهار یلعوا نامرف فاعتم یراسولج كانیرلت رضح ناخ دم ناطاس حتقلاوا

 ا یردبردررب ندنسهلالس یرللغوا نیدیآ و ناخوراصواشتنمو نامرکو ناصع دانم كب
 3 ۷ لا هتنراغ هنامع كلام ید بت و بودا لاسرا هنصالختسا یراهوروم كلام

 ۱ بکوم تلوص تبص یدارویب راذک هنناج یلوطانا ءدقدلوا ل راه عومسسم ینیدتازوا
 ۱ بولوا نازیرک- هلبا شاط یخد للغوا نامرقو نانشبرب رگردبرد روک ذم لیا یهاشداپ

 ۲ ناسا کس ميهاربا هني هلی اعفش طو نکیشملوا زنخست زدق *هنوق نامرق كلام

 . یدنلف نانع فطع هنساح هسور و

  موحیم دا ناطلس بولوا یرظن حمطم كهیناغع تنطاس یربخسآ لوساتسا

 . .  قیوشتوهصوت هدهمان تبصو ینیدزای هنیرادنجرا دنزرفو شا لصاح یدادعتساوب هسیا
 : .  یرامح یلوطانا عقاو هدنجما زاغوب هلیسهنابب تدوع هنایا مور ندهسور, هلفلوا شما



 قرف هیاور ىلعو ا ثررد-هدتساتنا یرارویم هوشراف بولک هراصح هل زوک نالنید

 . رلیدروس عضو رلظفحتسم هنجاو انب یراصح یبا مور هدنوک
 للخ مظعا رزو بوشود هبارطضا هدایز كي ندصوصخو یروطاربعا لوماتسا

 ىد لاصاع ره ر مک ها ی # هیاشاب

 خسف هبوسدع كولم نالوا رواحتم یک ینیدلوا عقاو هدننامز ناخ دزیاب مریدای

 هدقدنل وایکحن و نیمأت همالسا دودح نوحما یرلمامهلوا ردتقم هنازواحم بجوم یتعیزع
 زو هرکض ندک در دا رای ناو لاکا ق ا

 لوبناتسا هملق هليا هرئاسو یلوباح یخد ردقل وا ریودرکسع یکتج زواحتم ندک

 هلا هرصاح نوک چا یللا هدزوا لدل وا لصف" هدحشراو نولوا روصحم ارو ار

 حق او حین د رک تای را یداج یسهنس ید یللا زو زیکس ۱

 یه وا سس و

 یک سوداغو و یرولسو ندد دا !تماقا وارو کنه یرلت مضح هاشداب

 یاب ی مظنُ و هعلق ریمحت هرکص ندقدلآ هتموکح تحت ید ییاون

 نیا رکسعتعب و راما هداروا یناتش هليا تعرزع ههنردا عیدوتلاب هکب ناملس ناریدشراق

 . یدلبیا لاخدا هتنطاس ورملق یتسهطا روشاط عفاو هدنسوشراق و نیسهعلق سونا

 1 رحم هدهسبا شعلوا هلواقم 9 هال رلر رادمکح هروم و هنسو و برص ۱

 دارغاب هدنخم رات شعلازوب زکسوتراع یرارب ضعب كناتسد رص یک فو عوقوكنک اح برص

 دنا ل زا سران دل تراش کک یر کک

 رکاسع بوسلوا داره شحم هستن تاجاهم نالوبعوقو ندنکیدایا فرص ییرادتقا
 یدلوا روم هتعحر هبمالسا

 هرداب ییلابو RYE قوس هنسدز زج هروم نویاه یودرا هنس یساریا

 لوا بولوا نیشن اتشم هدیوکسا یرلترضح هاشداپ ءرکص ندقدتلا هعلق چاقر راسو
 هدکلریدتیا ریخیست یعالق ةَ كناتسرص قرهللوا لاسرا اشاپ دوم مظعاریزو هدرا,
 كلارق هنسوپ هروب نم ٌةعلق تقولواو هلغلوا یهار هنیرزوا ءردنمس یهاشداب بوم نکیا
 زکس هاهحووت یدلا مد هلو اه باکر ییهعلق حاتفم رو نم لارق هلغماون هدنطض دپ :

 ردهشلوا ناما و ERE نا "الماک هدنخشرات چوا شعلا و

 رازیونجو عقاو ء e ام زکد د هرق بوح 0 یلوطانا یزاغ هاشداب کش ندو 3

 یتغاحنَس هلف e یلغوا رایدنفساو ریخسآو حتف ینس هعلق ءرص اما نالوا دن

 ES تاعوقولا جات

 ایی DEDE haci و و a ھا تو یا و یو خا. : تو ۶
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 ی خرا ۲

 ۳ تم نالو یرومن ت را ا قالا ه لامع E EN كلاغ 392 هح و

 مو ۱ یدناو و و یربع لو یلغوا نامرف نذک ولم فا وط

 ۰ نسحنوروا ندیآ تمظعو توق بس هنوک ندنوک بولوا یهاش ناربا ورندندمر

 . ییزق كنیروطارپعا مور نابلیا تموکح لیکشت هدنوزرط هرکص ندنختف كلوبناتسا
 ۱ یراصح یئوف هلسمالوا یلاخ ندضرعت ید هنناقحام یعاحنس هساما بودیا جوز

 ۱ نوز رط ۲ سا ندُن دتبا دادرتسا یرو ص راصح یرلت ضح هاشداب یدشما طض

 تاکرح مه قحلوا یعومسم كلبوط نسح یتیدلوا هرزو كمیا تعیزع هنیرزوا
 قو هراح هصلخت .ندیناخ دم هاف ةت ینتموکح نوزتط هدمهو راذتعا ند هعقاو

 7 یهاشداب فاطلا ریظم اهیلایموم یدلبا مانعا هتوباه باکر یوناخ هراس یسهدلاو نوجما

 هجوروروصح ارم و ارب را بوسهلوا رداق هلی و ینویاه تب هد هسیا یدلوا

 ۱ : یدلوا روبحم همیلست نامتسا

 ۱ تکرح ندنراوطاو لاا ردلغوا كکب هلوقاردهک هدوب و لقزاق نالوا Sb قالادا

 یتروص تعاطا هبیهاشداب صا هدقدنلوا توعد هنو باه باکر یشات ندقعلوا س > هنابعاب

E Eرغ یتسلردنوک تسع رادقمرب نوح. هظهاح كالا وجب  

 ۱۳ اوو لقزاق یدشتلوا رومام تا هزخ یک لوکس ید هتکیدلبا

 ۱ یا مع لق ییهمالسا دونج نالو هدنتعمو یبءزح نک رونل وا
 ۱۱ اا قرت هقالفا روك يسهل ىلا نعهلا زو کس یزاع هاشداب هلتلوا
 ۱۶ یالفا غ رارف هناتسراع ید دوو لفراق ناز ییاشغا شخ بودیا

 ٠ ههدوو هلودار نانلو هدنتمدخ نواه باکر وریدتقو یخ بولوا یئادنرق كهبلایعوم

 هروم هنفرط یلوطانا ند لوسلک نیزسکلریو تزاحا هرکاسعو تدوع قرهلواناسحا

 ۱ : یدلل وا تعراسم

 ۳ ESE ةنلباقم یسهریزج ولادم ید نوپاه یاغتود لوصولایدا هدنهزاا
 9 یدنلق ربخست اخلص ءرکص ندقدناوا ءرصاحم هیّوزج تدمر هروبنم :ریزج

 ورا 3 ندنو درکو ررح هدالاب ك رک فالسا نخروم ندا عیاقو ل طض

 . رایدتفساو یكنلارقاف و برص بودیا داریا ببس ررب هنسیر یه كناحوتف نالوا ررقم

 .  یطلست هبهیراج نفس هلرازیونج نانلوب هد هرصاماو یتئاطب هدنویاهما "ینات كناغوا
 . دع ند هیوق بابسا ییهفعضو هیرورض تانذاحو رارید یدلوا یعازتا ثعاب كنیراتکلع
  قمامروط ورک ندکلام عیسوت هغ دلو دعاسم لاتو تقو تلمو تاود یههکوللاح زودی

۳۹ 
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 ج ججج تست سا ےس < ج ہک د

 O نامر كنهبناعع تللس ید یربصع نر اف بول وا یعسط س

 قمار تالب وأت كا یرج تس هقش ندنو ندنفبدلوا یسالتعاو قرت ماکنه

 اقاعتمو لاسرا اشا دوم مظعارزو یسهنش یدی شیلا E كالذ ىلع ءانب ردندنعوب

 هنسو نالیدیا یساو ریخسا اشا هوب تلانا بونلوا لاقاو ت 5 وش یاول لب رحم

 یدنلق نانع فطع هنناح كتر هرکص ندقدلوا مدت ةد واک کوم یارف

 بودیا مرد هب یهاشدا تمدخ یحد یناغواو ماست یتفصل كنتكلع یارق /تاسیه

 لارق یدلوا منم هی هینامع كلام یخد قللارف روک ذم ندنشدلوا توف نا کم یک

 تعو هترازو ردص تاعفدلاب_بولوا فرمشم با مالتسا فرش و ییعوا كروب سم

 ردشا راهتشا سک هلبمان اشاب دمحا هداز كسرهو شلوا لئان هتیرهص

 رصعو هرصاح ندشاح ۳ هر ومیسهعلق سودرک عقاو هدنس هر زح هروم

 هدقدلوا نویاه عومسم ینیدنلوا ریمعت یرلراصح همرک نانلوا بیرخت هدیناخ دارم

 ندنکی راراصح روکذم بونلوا لاسرا اشاپ دوم مظعا ریزو یمه شع زو زکس
 هدنسهفرش تهج ثكسهریزج هروم ادعام ندقدنلوا صیلخت _یسهعلق سودرکو برج
 یلووطاریعامور نان وبیرارادمکح هروم ءرکص ندنوبهلغم واعازتنا الماك عالق نانلوب

 نوتمو یتحم هنا عقاو هدنفرط بی كلهم وقص هریزح ندنتیدمهلوا رادباب یمهمعش

 ید رانا هدننامز دیزیاب ناطلس ارخؤمو شالا البتسا راولکدنو هعالق راسو نورقو
 ۰ ردعلوا لخاد هب هبنامع تر ءزوح ماعلاب یسهریزح هروم بول وا حت

 E او نالوادلوتمنده راج هدقدلوا توف كب میهاربا یلغوا نامرق
 كم وح مم ناخ دم ناطاسیلجهک كبدحا سنالوایثادنرق كح ۳ نکشلواردپ نشناح

 نیش دنسم یسهس 2 شعلا زون زکس هلا یهاشداب دادما ۳ ندنسهعرک

 یرلت رضح هاشداپ ندنکیدلبا جورخ ندبدا روط هدنروص هس ترد یدیشلوا تعوکح
 یرلهدازمش لوسب یامرق تلایاو لاصحتساینعفد عزانم بولوا تباهم زادنا هیاس ههینوق

 ۱ ۱ . رابدروب هجو دو
 اشاب دوم نانلوا هجوت یغاحنس یلوسلک هرکص ندقدلوا لوزعم ندامظع ترازو

 لاسرا نوا یجتف كنسهریزج زوبیرغا نانلوب هدندپ رلولکدنو هليا نوباه یاغود
 یخد راولکدنو یدنلوا ریخت هموقم هريزج یسهنس يوا شمت زور زکس هلغلرویپ
 هب یرةهق تعجر بوسهلوا رداق هشرب هدهساراشعا طلست هلحاوس عبو هتسهطا وللدم

 . رلیداوا التبم



 ۱ ۲۳ یزقبتو هدکلنا مت هناراکتعواطم ندنرتوکع نالوا ثور روم ندنرادادحاو

 خراب 6 6

  EEكجا طض ا ناو هدندب نامرق یاصا ضعب اشاب دمحا 5 Eک 1

 حل  نالوا تداما زاروا ۴ هدهسالع هلس هم رج "یحاوت بولوا ندهفوحاس دافحا

Eu ندنشدلوا دوقفم تمواقم یاراب هسبا هدهیاا یعوم لردک هنیرزوا كیالاسرا 
 مت

 5 8 . یدلوا روح هملسل یهو

 3 هجیاموک د دنیا مور هدکدردنوک هنوباه باکر یروبنع هنلاراشم یاشاب

 + 2 6و ندنغبدلوا فاطلا رهظم هدهحرد یدسا هدا شعلوا ناسحا

 ناديا لست فن ا EOE ناخ دا ص رصع هدرب واکو ناخ روم ضعل ردشا

 3 یرلکدعا ها ولس هنسداو تفلاحم هتنطلس باح ااصاو رلر د ردرودغم & ناسح

 eT ا وو لوا ھد رهف رهظم

 ۱ زرا ها ا دعا لعوا نامرف ناتوا ءرط ندوکح هنوف

 ین بودیا یک ثب ندتالماحم ندا روهط هد راقح كم همن مع تنطلسو احتلا

 ٤ . هدنرادقاديیریكتاھج فس و ربغههني رت رضح حاف ی ال وط ندنحهنوز رط هسیا لیوط

 وتو یمهداز مک هلا لک رادقم ر ندنعبدل وا ر رقم هحنسودنک یسالخ قوا

 . نالوا یتسلاو هینوق هلکعا رادتا هجارات ین راغرط نامرقو داقوت هلیا لاسرا ییازریم
 چوب یمدنو لتف ینارکترات | توشش هلر E dl یوطانا یطصم ناطلس هدازهش

 . یدلیا مسا ییازریم

 r ت ا نوا و تطوط نسح

 م وس یدلرورب هجو هفرش بناح بودیا زافآ هزازتهاو رخت نواه ى کوم هلغمل وا

RE CE SRبونلوالاسرا ورلبا هللا رکسع  
 نشد ندنغب دل وا روآ روز ناوج نهاوند ه رخ هرطنق هسیا روب نم یاشاب

SEلاحعتسا یام هاهم كرءر  ESران تفرک هننیرفو کم ماد كنح  

 : 5 فر . یدلوا فلت یسرد کا ول رکاسغ نانلو هدنتعمو یسودنک هلغلوا

 رک هدنرف دروساب كردبا قر اهدنافرب یرورغ كلبوط نسج هنیرزوا كلوب

 | دیزیابناطاس هدازهشو لو رک یلوق وق یهاشداب تاذ هدقدل وا لباقم هب یهاشداب

 | شم و,زکسیوروطهدنراضوم یرکسع تالایا رتاسو یبا مورو یلوطااو هدنحانح

 م یدئلوا ترشابم هبوح یفوک هبنشراهج یحتتلانوا كنلوالاعیبر 0
 سام هحالس رهشت و شک نخ درا زونه یلوق وق نانو هدنویاه باکر



 e E 3 كنهسامع شوج نا هدشحاشجآ نیزسکن

 رخل هضق لاخدا یاودا و تامهم هفاک هلغلوا EE تی تو :وط نسح

 دقفتلا یدل یلاوحا هلرلنوب یدنلوا رسا ید صاخشا ردق كسب یک ش نوا
 عیانص بابرا قوج كپ و الضف رفت نوا ش و ازریم چ وا ندندافحا روم هدن رلگ

 ات هشاط يلو وق هرق و ارسا ههسورحم ككلاغ را ولاثمو هلکع | نی ییلدلوا دوخ

 ندارشا هلاژالا مزال هکیقاط یئوق قا طقف تولوا ارحا وع وقع ت کک را
 یدلوا ترس غنی ؛داد ندرک یرفن كبترد ندرلنا رای

 ندنفبدلوابیرخ مزلتسم یهمالسا دالب یصوصخ نمشد بیقعآ و بیرق اتش مسموم "
 كب باراد نانلوب یظفاح هدکدنلک هتسلاوح قرش راصح هرق بوت رو زارق 9,

 . یدلروسب ناسحا یغاحنس نمرج هروب نم ربم هک | تعراسم هراصح مے

 ندقدلوا افطنا بحوم «]افا عمش و الب هتشاب تالوط نسح كبدمحا رب ییعوانامرف

 دک رارکت هدقدلوا یهاشداپ عومسم یفیدلوا دراو هنیرافرط هکفاس و كانمرا هرک

 عضو ینسهلاعو ناشیرپ یتیم كروب نم رم هلییناهک ان موم بولیروسب لاسرا اشاپ دق
 هتسرب هليا هاکناح ما و كب دم ارب اک هلغمنلق نامتسا روج نینهعلق ناتسع کید

 .یدلوا توف هدماش دودح هدنرو,

 یراصح یلءود یسهنس زوقط شت زو زکس ینطصم ناطلس هدازهشیسلاو هینوق
 كب هجا نانو, هعلق ظفادح ندنامرق یایما بودیا تکرح هفررط لوا هلبتین یج
 یدلیا ملست یهعلق هلقلوا سویأم ندنراماسب هدیا تموکح ءداعا كنامرق لا نیزا د
 اتش راد لاح را هدوعلادم هدهسیا یدلوا بلطم لتا هلهحو و هلا راشم ةدازپ

 مت
 فرصتم هنیرلاحاس ضعب كزکد هراق و زکد قا هدنسهاس یراهرح وق رازرونج
 صاح هنک عقاو هدنسهقرش تهج كنسهریزج مرق قرلوا نداسق وب یدیا رال

 هدعمر وطوا نودا راما هعلق هر اب چاق رب هدن زاغوب BO رحم ینعل هدر نالوا رمب

 هلسهطساو راز يونج هیاور ىلع و ندنراتردق مدع هکل رک هعلق هرات كولمو یر

 هدلاح یرلقدلل وب .دكملا تاتتجا ندضرعت ندنرلکدلک هلوا سرتسد هنتالومعم اور

 جارخا ءزکد هرف هلیا هنیفس راپ زوج وا اش ةا ءلدک درا د زو 9
 مرق هدنجا | ريما نالا ییا رک یاد بوکس 8 رنک ۳



 رسو هدکلا شعت هنازاکتعواطم ندنراتموکح نالوا ثور وم ندنرلدادحاو
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 یناجنس و دالا مور هدکدردنوک هنوباه باکر ر هلاراشم یاشاب

 E و ندنبدلوا فاطلا رهظم هدهحرد یدسا هدهسلا ا راسحا

 : )0 نکیا یکاح كنناح هدست ناخ دا ص رصع هدر واکو  ناخر دوم ضعل ردش دشاا

 آو یراکدقی كولس هتسداو تفلاخحم هتنطلس بناح اللصاو رارید رد روده چ ناسح

 e : E Th رهق قم
 e :نوزوا یهاش نارپا كب دما ىلعوا نامر نا وا درط ندتهوکح هرن وق

 ۱ ۱ ۳ نودا یوکش ثب ندننالماعم ندا روهط هد راقح گی همناْمع تنطلسو اجلا

 + : رادتقادبیریکتاهج فسو ربغمهنیرلترضح عاف یالوط ندنحتخنوز رط هسیا لیوط
 4 سو یسهداز م هلبا نو شع رادقم 7 ندنفبدلوا ررقم هحیسودنک یساناخ قوا

 "ِ یتسلاو هنوق هلکعا رادتا هجارات ی راو هرط نامرقو داقوت هلا لارا ییازریم

  هچنسویو ریمدنو لتق ین ار هلی رک لوطا طم ناطلس هدا روک

 ( . یدلبا رسا ییازریم

 ۱ ۰ یناوتبحاص تریغ لر یراستجا هناضرمت هنیجا ندقچآ هلیو كلیوط نسح
 3 هنر وس یدلزوس هح و هف رش بناح بودیا Bf هزازتهاو رتخیت ” نویاه تکوم هلفلوا

 ست یوتوااس ورلبا هللا رک 2 E اشا E E 4 لیامور لوصولادعب

 د ندنغب دل وا روا روز ناوح رب شفاعا رو ندهبهرجب هرطنق هسیا روب نع یاشاب

 .زاترک هنر که ماد كن سح نوزواو لاحعتسا یام 4>اهم دارم دک هوو

 ِ 2 . یدلوا فلت یسیزثکا ؛ارکاسع ناو هدنعمو یسودنک هلخاوا

 "رکسعم هدنبوق دروبیاب كردیا قرت اهدناقرب یرورغ كلیوط نسج هنیرزوا كنوب
 شیابناطاس هدازهشو هدطسو هلی رکسع یلوق وق یهاشداپ تاذ هدقدل وا لباقم هبیهاشدا
 تم جزو کسیور وطهدن رامضوم یر تالابا و او یا مورو یلوطاناو هدنحانح

 ۳ ۰ یدلوا ترشام هیرح ینوک هنشراهج یجتنانوا كياوالامبر یصنس زکس
 . تردایم هحالس نت و فک ندنرلرب زونه یلوق وق نالوب هدنوباه باکر

۴ 
 عزا

 د
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 ها سد 0 و كنها شونج ETT ا نيزك ۰

 نخل هضق لاخ دا یاودا و تامهم هفاک هاخلوا E هداج تھ لب وط نسح و

 دةفتلا یدل یلاوحا هارلئو یدنلوا رسا یحد سان رک نک

 عیانص بابرا قوج كي و الضف ره نوا شب و ازریم چ وا ندندافحا روم هد رام آ

 و هفاط يلو وق هرق و ارسا ههسورحم كلاع راوللتمو هلکعا نیست یتیدلوا دوجوم

 ندارشا هلازالا مزال هکیشاط یلئوق قا طقف بونل وا ارجا یعومع وفع ہدنقح رانلوا

 یدلوا ترس غيت ؛داد ندرک یرفن كبترد ندرلنا رایدیا

 ندنفادلوابرخ مزلتسم یهمالسا دالب یصوصخ نمشد تقعل و برف اتش موم `

 كب باراد نالو یظفاحم هدکدنلک هتسلاوح یقرش راصح و بولیرو رارق هتدوع,

 . یدلروب ناسحا یعاحنس نمرح هروب نص ريم هک | تعراسم هراصح مات

 ندقدلوا افطنا بحوم هل اقا عمش و الب هتشاب ال وط نسح كبدمحا رب ىلعوانامرق "

 دک رارکت هدقدلوا ا عومسم یتیدلوا دراو هنیرافرط هکفاس و كانمرا 9

 عضو ینسهناعو ناشیرپ یتیم كروب نم ریم هلیایناهک ان موم بولیرویب لاسرا اشاپ جا
 هتسرب هلا هاکناح ما وب كب دم حارب را هلغمنلف نامتسا روب یسهعلف ناشم کیدلیآ

 .یدال وا توف هدماش دود و <

 یراصح یلهود یسهنس زوقط شعب زو زکس ینطصم ناطلس هدازہشیسلاو هینوق |
 كب هما ناشوب هلق ظفانع ندنامرق یارما بودیا تکرخ هفرط لوا 1 8
 یدلبا ملست ینهملق هلتلوا سوم ندنراملیب هدیا تموکح دعا كنامرق لآ نیزا دم
 اتش راد لاح را هدوعلادعب هدهسیا یدلوا بلطم لئات هلهحو و هللا راشم ءدازپمش

 . رایدرویپ

 فرصتم هنیرلاحاس ضمب كزکد هراق و زکد قا هدنسهاس یراهیرحم وقف رازیونج |
 یناحنس هفک عقاو هدنسهقرش تهج كنسهرزج حرق قرلوا ندلسق وب یدیا راشلو
 هدعمر وطوا نودا راما هعلق هزاب چاق ر هدن زاغ وب و رحم ینعل هدر نالوا ریبحل

 هلسهطساو راز ولج رهیاور ىلع و ندنرلتردق مدع هکل رک هعاق داراب كولمو ی قد

 دلاس یراقدنلو هدکلا تاستجا ندضرعت ندنرکدلک هوا سرتتسد هنا 8
 جارخا هزکد مرق ها هنیفس هراپ زویچوا اش حا هلدک هدنخمرات ناک زوپ و
 عرق هدنجا ارسا نالا یدلردتیا رخت یرلهعلق بوکنم و قازآ و هفک بو

 بولا ربخ ینبدلوا یلغوا رب هدنمان یارک یلکم كيارک یحاح ندیا تافو نگنآ

 ون و ۹



 عرا ٤٦

 | دما رف وا کس رداق هرضو برح هدننافو كيا سی ققحتلایدا

 چقر یارک یلکم لا راشم ندنشدلوعوقو هربثک تالتاقم دن ران هدننمض تموکح

 . هرابلزیونج لس یراطلست كنيرازدار هرکص ندقدلوا تموکح دنبض سلاح نوک
 7 و اتها را یمارتحاو مارک ا یم هتسلوا شا ناب ییدلبا اجتلا

 یسایا و املع عرف ندنخ دم وا نکسهلهج ور اغوعو شروش ندا تدح هدنسهطا

 ا ںاکر نمضتم ی زان شود هغ رف هاا قد رط ىلع كیا رک یلکم هلا راشم

 ا قربلوا ر ینامزاولو تاراد لاجرد راع مدح رقع ضش
 3 . یدلروب لالحا و ریو هانوکح

 e مه دم هلتاعفد .نوحمایسهمرتو تد ۳ كر کا ندا در هدهرد وقشا

 ۍسهعلق ناتعیلبا و طض یقاوم يرنك ۱ كعلدووانرا و شلوعوقو تافلت قوح كب
 قالتید یسهردنکسا دووانرا هدهسیا شلوا لصاح تینا هحقدلوا قرهنلوا انب
 رلکب یبا مور نالوا ا هصوصخ وب یخد هد و ید.شمامهناوا رځست هردوقشا

rتاکرح ید كنك اح نادغ و هنغدعهل وا ىف قفوم اا ناملس مداخ  EA 

 هنا وا یسهنس 3 E زو 2S یرلت مضح یزاغ هاشداب یم هنغیدناق هدهاشم

 ` قرهلوا نایزاغ دنمس مس هو ور هدانز نت يا نادعا روشک بودیا نع : فلت

 ڪلف ۳ OE یوم هن وط ثكنلارفراحم هد وعل ادعت

  هصح ید کا ندعانع ناّلا" هلقعل وب هدنعم نوباه کوم ی قالفا هدرفس ول

 . یدیا یرابروس راونح ییسلرتس ۱ هکیدنا وا زا رفا

 ۳۳ رم كر کل نول وا ما ینهحاق هزدوقشا هنس قوا
 وتشا و انب هعلق ر هکر نوما لخادم و جرا# دس هلفلوا حتف عنام یتاصر

 قع وو نواه تدوع قرهلبروس افتک | هل یخسن كن هقناب ددع چ وا نانلو ندنناقحلم

 ل :ندندناح ينيلاها یخد یسهعلق هردوتشا هلتهج یافو عوقو تلك زدنکنا فقاعتم

 3 . یدلوا لخاد هيه اع ا هروح "الماک یسهعطق قلهفک كغلووانرا هافع وا

 بوتاوا لاسرا هلا نواه یامتود اشاب دما د دژییک نیس ترد ناسکس رو نم

 هدنراوج و یرهثش هتنار وا عقاو هدنساکنلا یلوات ءرکص ندقدنل وا حتف یرلفرط هسن ول وا

 هرزوا قلا تامهم و رکسع رارکت یزاغ یاشاب هدهسیا شهلوا حتف هعلق چاق رب نانلوب
 ناطاسو شعا تافو یراترضح ماف هسا مدئاوا و بودیا تدوع هدنرورم هنس کیا ۲



 ۷ تاعوقولا عا 1

Eعام ناز تاقاپ هنج لوا نتنک وتیا مو لا  
 . رلیدلوا سرتسد هنیدادرتسا او روم گالام رلناملاتیا یم هد وا

 وق ی بولو ءرنصاحت یسهملق سودر هلتلرادرس اش حسم نداززو تانک "۰
 تراغ رتفاداط هتمنوکح فرط لاوما نالوا رخدم هدهعلق هرو نم یاشا نکشاک ههیرقآ 3

 ذطظ و حتف ی و یداب هنیرلقلنادرک ور كنمجاهم هلکمریدتیا ادن رللاللد وید نوسع وا 33
 . یدلوا یدّوم یدوع

 بوررو زق چ ےافو هموحم دم ۳9 لجن هک ینادناخ ه ردقلایوذ

 قلدرا رب كي راوهش ناناو تقو رادمکح ندرانوب ردراشل وا فرشم هلتیرهص فرش

 اقا یاب سم اروم جت رادفرطهرالرصم و فلاسخم هنیراترضح ماف _
 ین هر :دقلا یود ثلا#ء و راد رب هدابود باب هدرصم بوروتک هلا یی راوسهش هلسرق ر -

 هدنتح یرمعت رله ر نالوا ءدخ لزانم و هکر وا هحوت هن ردار كموح ص ربه

 یرفس ناتسبرع یرلترضح اف ءانب هنکیدلب :[ مدعاتسم ید هبیهاشداپ تبن نالوا

 شا 4 هدک دلا لالحا تاقدا رس تصل هدب رف 3و راد ؟ *موانکتسا همه نع

 د لح هدنلانس یجنکیا زونوا كنتنطاس و هدنشا ییا یللا هدن والاعسبر یسهنس
 . یداوا ترا

 ید وا افخا تافو صا و ارسا هدیراب ناطاس نانلو یسلاو هساما تنعلس هدژم

 تواقش ع عفر هلیرالوا علطم EE روصف ضعب هدریبادت هدهسیا

 ا تراغ یدوم توس و ندک ربا لت یناشاب نر نا مظع ءا ريزو و

 ط یرد هلغملوب هدلوا سا دوقر وو ناطلس ندنرلهدازش كد زباب ناطلس

 2 رشنآ هل وا دراو یخد ی ریاب ناطاس بفاعتم یتغیدنآ وا داعصا هتنطعاس نک ها

 .. یدلوا ینطنم 8

 هدکد لیا عاتسا یتسولج كنيردارب و یتافو كننبردپ ناطاس مح نانو یسلاو هنوف

 هلیایرچیک, كيب کیا بودیا مال فطع هنبناج هسورب و مایق هنساوعد تنعلس تکرش
 هرېش م ناطلس ندنیدمهلوا رداق هتمواقم اشاب سایآ نالبردن وک هنسهظفاحم هسور

 یدلبالالقتسا نالعا هرهریدتیا تئارف هطخ هما تولوا لزاب هلو اه یارس و لخاد 3

 بودیا موج هنیرزوا ناطلس مح تاذلاب هليا هتسارا هاس یراترضح دیزیاب ناطاس "
A =كم ی و یسهلالال كح ناطلس نت ناةص  
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 3 ی روا هرصم بناح نا ۱۳ اس E ا ا

  ندنامرقلآ و یسهناعا هل صم ناطلس هرکصندهضبرف .یاها و ی هش رش نام رح

 ۰ .یدللا تدوع هدودح نامرف هن هنرزوا ی یقوعد هعاما كکب مساق

 ۳ ا يعور اسرول وسرلاسراهت اطلس خندیهاش داف ر ط

 ِ اخرا م ناطا هد هساایدناوا فلک ی ا تهاقا هدف رش سدقهرزوا كارو هنسودنک

 4 رکسع 6 درو ج ناطلسد ولور ومأم شاید ءلدک €! هفاک وق ندنغیدمهنل وا

 و ندتهج و محناطاس ندنعیدلوا رفظ و زوم رهظمهلاراشم یاشاب» دنالت اقمنال ومع وق و

 تک بوروشود هنف رط ی. امورینتنل وفشم كتا ود یخ د كب مساق و هنخ دل وام و رحم ندقلوا

 5 قیوشت کمک هنناح ىا مورى ۳ هبدصةم كما ت تل وهس بسک ی طض كنامررق الا

 . یدنروتک بوردنکدآ نوجماییاطیک و هدازمش ىنى ا

  ینآیرح م هرکص IES ج ناطاع ءرزوا یفیدلوا ناسب هدخراوت تالصفم

 3 ۱ یدانا تافو امومسم یمالارخ بولاق هدایوروا ردق هنس کیا نوا هلکعا

 . . تلوم تناح ید ایا قرهنل وا ادها هانا هدعب و فوو هدسودر تد هر و

 ا ۱۳ E TOS یم ناطاب هدنصوصخت تعفنم لصح ندهلع
 : ۳ و یسهریشمه كنلارف هسنارف ناللو ندتنادیا نو رو یسهدلاو كمج ناطلسم

 اف كرددبا فداصت هحیو مایا هدلاح ییداردنوک نوحجا فو هسروطاربعا لو داتا

 ۰ یلارف هسنارع هلبسح قلوا دلوتم یج ج ناطلسو هعرشم هلجاودزا فرش كتیرلت مضح

 رک زوي روط دد هاا شک صلح 1 رح هلیا تبار قح 4 هسرزوا ج ناطاس

 1 اشا ییطصم هجوق یخد هدتیاور ضعفت ردشلریدتیا ممسآ اب Ea ندنفرط اباب هدنخم رام

 ولآ مزو باسا ههدازہش هرزوا قلوا رر بولی ا ندنفرط دن اب ناطلس

 نما هاسافو كم ناطلس هسا هنه ردشلوا یلاحرآ بیس ارددیا شار” هليا هرتسوا

 ٠ هصوصخ * هبرت هدهسور بولت روتک یخد هدازمشهزانح قرهلوا فرطر یعاهوا هادی یاب

 ّ 9 ۰ یدنل وا نود

 ۱ اش ندنسهعوا و تاکرح ك مساق ییعوا نام ج کیک ندنرارو كح ناطاس

 : دی زیاب ن اطلس قرهلا وا ناسحا e 3 لکا تلاخد هب نهاشداب تفطانو تمادن

 3 ۱ . یدلیا تعحر هه ردا

 ٠ هقالفا د یکاع ناد نکا لوفسشم هلسهلاغ ج ناطلس یزلت مضح هاشداب
 ۶ کنم زوقط ناسکس زو کس بونلوا قوس هنادغن نوی اه و هام ا ضر ی

. 

 رس



 ۹ ۱ تاعوقولاج تن

 قالفاو ناخ یارک یلکْم یلاخ عرق هدنویاهرفسوب و یدنلوا حتف یرلهعاق نامرک قا و
 . یدنل و هدنهاشداب تسمیمهدو و

 یاصا نانو داول وا هدهسیا یدتیا هرصاحم ینیلک یگاح نادب هدوعلادعب

 نادغب كلام لاصتالاییع هنس ییا ندنفیدل وا روبح هرارف هلف وس توطس كنناتع

 لاک ا تکولغ ابا امت هدو و ندتنطلس بناح تیاهن بولوا امغی لوخ لامای

 . یدنلو

 -وکح یلغوا ناضمرو هیردقلاوذ كنهنکارچ تلود نالوا هدکما تنطلس هدرصم
 هب هم امع خوک كنامرق تکلم یک ییدلک شوخ هب هلع تل ود یلغت نالوا هنس رلتم

 لاحیدبشمربک باقرتساو تدور, هنتب نتلود هلکمامریولا هنشیا هل رل ولرم ید یاحتلا
 هلاعشا یوادع شنا نالوا رمضم یبهناعا نالوا هتاطلیم ج ءلرصم ناطاس نکيا هليو

 رومآههرخست یعالق نانلو هددحرس اشاب زوکهرقیسکب رلکب نامرق نیم هادا ثعاب
 كن ودرا نالوا مانعا ندرصم هدهسیا یدنل وا طض یراهعلق سوسرو هردا هلقلوا

 هدب راح نالوبعوقو اشاب دمحا هداز كسره یسکب رلکب یلوطانا نانلوا نیصت هتسهعفادم
 ۱ . راب دانا دادرتسا یراهعلف رود دم رلولرصم هلغلوا ریساو مزهنم

 هلیاهتسارا ءاس اشا ىلع مداخ رر یسهنس چوا ناسقط زود کس هترزوا كیو

 بول هدز هدایز ید فرط یا هلعوقو هدیدش هبراح هدنبرق هنردا بوتل وا لاسرا

 ندیا هاسم یط هللا هفاخم طرف یربخ دو كت واه یودرا هرکص ندک دیبا تفراقم

 تراغ ردق ههدنرالو هدکننو تکرح هنیناع هنامع كلام رارکت هدقدلوا لصاو هرلولرصم
 ۹7 ا

 یهاشداپمزع تاذلاب هقشب ندقدنلق نیمآ رادرس رارکتهدکد شب ریا هنویاهعمس بخود
 . یهاشدابسنوت نکبشمیا قاف هنیرزوا یرفس رصم تلودناکراو املعو شعاررقت یخد

 ید یرعلانیز انالوم نالوا رصع "یتفم بونلوا طسو ندنفرط یصفح ناعع ناطاس

 یسهنسیلا زو زکس هلکعا داربا هرم خاصن هدننابقعلوا :باتتجا ندنیملسم ءامد كقس 3

 نیمرحیدهعلق هداب اقرب نالوا شعلواطض هدءووا روقج ی ور و رارقههمصاخحم كر

 . یدنلق ملست هیهرصم تموکح هایسح قلوا ینقو نیفیرش
 لر فلخ ادعام ندنلغوا دل وتم ند راقرب هح وکم رغ تولوا توف للارفراجت 8

 مو رکن او صحت یوامصا دررا یک ماقم كنسهداز لارفهل دوخایو كنا ندنکیدلا +

 هف رطل وا یرلت رضحهاشداب یطعاحم دارغلب نانل وا ریبعتناب وهنک دش ودفالتخا ها یا صا 2

3 : A. 
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 ڪنن سس س سس

 3 یمسهنس ید ناسقط زو گم 4 ءا هتکن دانا راخا ینکجهدیا ملست ا هلا ۳

 ۳ ۰ سالجا هنتح راج ینسهداز لارق هل سورکا یاصا هدقدلوا دراویهبفوص نویاه بکوم
 نایصع بونلوا هجو هنفرط قلدووانرا هلغملا رخ یرلکدلبا لیدست یعوقم ظفاحمو
 e هطلسا اراد ۷ ندقدنلوا لاخدا هب هربرت تح یجاوت نانلو هرزوا

 یدلروس تمافاو تاک راتخا نامز ردق هنس

 کا هتراغ یناتسرام كب ىلع یلغوا لاخم نالوا یب هردنمس هدنحما تدموب

 E و ییدردنوک هنیربخست هنسوب ییارنج مان ناب لیت رد “هليا هبلک رکاسعبولک

 3 هلا عج ینیدحوم ةارغ ناو هدنساوا تح هدقداوا یعومسم كناشاب بوقعل

 کس نوا ندنمشد هقرف هدهدیدش برام نالوعوقو هدلح ماناورق بوک هناتسناورخ

 یدلوالوصومهرسا دف یحد یردق كرب نوا قرهلوا رار هللا موق لارنحو لوتقم

 اک لا مور هیزاق یابثاب هدقدلوا تلود هغماس لنصاو ترن رخو

 یدلروب تیانع

 تاکرح هاراواراح ینیم هنشیدلوا شمرک هنمکح دوجو كي یراتم وکح هلوراج
 یاب یعوا جوقلام یک هرتساس ام هنتراطلسا هنادغن یخد كلرلولهلو "اب اقم هتب رلهعقا و

 ما روشک رساترس یآ کیا بودیا موج هناتسهل هللا نیملسم دونج ردق كيب قرق كب
 ۰ یدلبا تدوع هنس هرامالاراد هلا یصحمال یامساو مانع كردبا تراغو امغا لوخ لاماب

 قملوا ریخستو حتف یسهبرغ تهج كنسهریزج هروم نانللوب هدندپ راولکدنو
 تراغ کلام كيدنو هج وتلاب هیاشاب ردنکسا دعاقتم ندنرازو یتلایا هنسوب هلغفلوا ممصت
 ie یعالف یک جا ردو یس هڅول هنسو و هحاب هلاراشم یاشاب ندنهاداروس هدارا یا

 رو یس هنس ترد رو زوقط هدکعا تراغ ردف هس رهش كيدن وا هقشا ندکدتا

 2 اشا نانسو اشاب یینطصم یر ا رلکب یلوطاناو يلام ور هم كیاشا دمحا هداز كسه
۳ 

 ۲ بونلبف راست هلسادنام و اشاب دواد نادوف ید نواه یاغودو لاسرا قرهل وا ی

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 ب هنر مع لارف رام ندنعبدلوا شلوا بولغم هني یک نمشد ناشو هدوصو هدنند وع

| 

1 

۱ 

 E تف ربح و هلنع وا سخست یس هعاق یتحم هنيا هرکی ندنعوفو هدیدش تابراحم 1 رحمو | ۳

 3 :یدنلوا تدوع هبهن دا هلغلوا لصاو هرات ضح دیزاب ناطاس هدهار یانئا

 ۱۳۳ راد رم هتل هرماس عالفو هجو اشیا مدا یتلایا هروم

 راسو نورفو نوم هلآ هربثک تابراحم ارحبو آرب ردق هنس هنس یدیزوب زوقطو

 یدنلق صلح ندنكارتشا كيدنو یتلایا هروم قرهنلوا رخست راراصح

13 
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 ۳و
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 ۱ تاعوقولا جات .

 هرصاح یخد هرکو ییوللدم هلا هرشک نفسو دادمتسا ندراوا هسنارف راولکدنو "

 .یرلکدلبا رارف "امزهن هلسهناعا هلدوقروقناطاس هدازمش یسلاو اسبنعم هد هسبا راشمتا

 رابدمهلوا دنم هدناف یغد ندنراطلست نالونعوقو هتیرلاحاس لوطانا ۶

 هباووناو تحارو ي ندنکرح و رفش ءدنناذ ا یرارضح ناخ دیزیاب نالعلس

 ندتسالتسا هنافکم 3 یا ک نوفاو شرب هدلاح یتیدلوا دام شنرود هاشدابر بغار

 .لیمحت هنسالکو یتطلس روما ندنکیډلا نایرط للخو فعض هنساوق هقدلا ینشایو
 تاعوقو هلفااقیک زبسحاصتلود كردیآ كولس هنسیداو لمکتینمساتاداععو تاعاطو

 ,لیعامسا ماش ندیا عج اعاش هلی هک هیوخ ردشت وا رر یا ےک اک
 ۹ یتسمک و اغلا مک كراتموکح نانو هدنزاوجو طض یناربا هطخیوفص

 .قرهت وط ینلوت روع ارور هه رک تیزکدو هاو تاع بها

 تیک دا جودو شمروق یا لاخدا ESE هضق ردق راک

 "ادب راددرط هحلخ ردنا توعد هنهذم ینقلخ ا ها اش لاسرا بوشالوط

 .مدنحا یلوطانا ن الا رلهاسق ضعي ندرلنوب قرهلوا ىن 9 تن هش شا

 هاش ع ناطاس نانو یرالاو هفکو اسنغمو هنوق ن کیا .دزک وب لاح رددوجوم

 نوتب كنیرات رضح هءاشداب یرلتافو ًاتقاعم دارلءدازمش ما دی ناطاسو دوم ناللسو اا

 ءدجا ناطلس"هدازمش كوس نانو یسلاو هسامآ ند دوا راس ےک روت

 .مرکو ملح باما نل هسيا هلاراشم ةدازش بودیا ممصت یا تطاس غارق

 .قبوشت یهاشداپ هدبابوب ندنکیدلک قفاوم هنشبا یخد كنالکو هلراتمجو و ندشیدا وا

 یدیا راردیا ۱

 .ندافع تفلا مّز مه هلباابداو EE باح ا دوفروف ناطاس هدا زهش ینکیا ۱

 .هنکی دانا تبشت ها ادنلا هدنحما GE هفاط هدقدلوا حاط طم هنتي و كن ردپ بولوا 1

 ارام نکل یدلردنوک هک نالوا یاس هاکتسوکح تا ناستقم ین ر

 رم هدلاحییدلبا رارکت ی دا یھ E دسبت یو ندهجوو
 رارفهرصم ندنلاعقنا لاک هدنروم تدمر هدهسلا یدتک هینکت هرورضلاب ندشیساوا 3

 .هنعدش همای رادتعاو تدوع هنغاحنس و رو هلح اصن هلرصم ناطلس ارج 9

 ا ا د نی ا نکیشلو ا قم رس هلتعراس 8 ا

 ید ا : 2



oYعزا  
 ج س س

 رک یلاحترا ٌةعیاش كهاشداپ یسهداعلاقوف تکرحوب كيملاراشم اند نکل
 کتو ندنرابولحم اال هاش ءا هداف لاج قدك اح یسلاوح هکتو هخیدلوا ثعاب
 ا نانلیوط هنشاب بوقاط یتما لوق هاش هرزوا ماحعا هدعاق دحلم رب ندنسلاها

 ا قرهصاب یباشاپ زوکءرقیسیکب رلکب یلوطانا هليا ضفاور یابقشا ردقكيب چوا
 E یدلبا رادرب هتجرب یسهعلق هيهات وک بوروتک هلا یتسودنکو  دامورا"

 رومأم هیایقشا لیکتت دما ناطلس هدازیش قجیلوا دراو هتلود عمسس دراب مایپوب
  رکسع رادقم رب اشاپ ىلع مداخ مظعا ریزو هلتهج ییدمهلک ندنسهدهع هدهسیا شلوا
 . هشیاو بوشلرب هليا دمحا ناطلسو یدلبا هجوت هنیرزوا ابقشا بوقلاق ندلوبناتسا هليا
 e ندک دللا ترہشو مان لصحم هلاراشم هدازہش هد قلخو ندقدنل وا قفوم

 3 ۱ یدنلف ممصت یسهدامیسالحا

 ۰ رکسع عامجا هدکدلبا عانا یراقدلوا هدقجاق یرغوط هناریا كنابقشا اشاپ ىلع

 هدنسلاوح ساوس پواوارافلا نززمیهم ندنراهقراوراوسهروهت بسا نیزسقلوا لصاح
 موج هیاشاب ىلع بونودورک هدعقوم رب انف اقشا قجنا یدشتی هدلحم مان یاج لوک
 ۶۳ ور هتهاکرد لیغاسا هاش ید انقشاو ءاتوک یرمع ءرحش كتیزاف یاشاب هلک

 : یدلوا

  هبرضو برح یراترضح ناخ ملسناطلس یسلاو نوز,رط نالوا هدازش یجنج وا

  یسراد ندنغبدلوا روفوماهم؛دازهشر روغو بوضغ رهتشم هلتعاحشو تلضف و لئام
  لنعایسا هاشو یسهفاط یج رک ماودلای ۱۶ یدیا نامز نادنفراعم ءاحلمو ناعجش عم

 - هنیرزوا یتادافا كتلود ناکراهلکلا حتف یناجنزراو دروبیابیتحبودیارلبراح هلیتابوسنم
 ۱  یزواجش بولوا دةم هل سهظفاح وک هزوح زکلایو رداص ی اعنام رفندنناح یزدی

 3 یدشلوا ئاو یهاشداب هس هدناپ یسعا تساحم نداک رح

  ندنشافتغا كل ود لاوحا هک دنا ما یناممصت نالوا هدنقح دما ناطاس

 نالوا دراو بودیا بلط بصنم رب هدنلبلا مور هلردیا تح کل دیتمن كن وز رطو"

 HRT نداروا هناکدازشو نورقم«هظفاحم هليا یهاشدادوح و ییا مور هدیاوح

 ۱ هدقدنلوانایب کج هیریو هسیا ردیا تبغر هغاجنس ینتقندل وطاناندنفیدلوانونأق فالخ
 - كرهدردشلوا ندتحلصم یاضتفا كنا ضعاهافش ی ود لاوحا توشوروک هليا مردب

 هدنرزوا ےروو روم هبهفک نالوا ا کوک كناملس ناطاس قرامزکم مود

 | یدلوا لصاو هیءرتسلس بودیا روبع ندنرهن هلوط هللا مدا ردق كيب نوا قرهشالوط
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 ۳ تاعوقولا ج .اتن

 هب یلبامور هدلاح یراقدلوا شح وتم ندراوشمو جانم كملس ناطلس تلود ناکرا
 هاب | EÊ حج كردیا دع ناصع اداع یناکرحو بوشود ههو نوت نوت ندا

 .لئاسرولسر لاسرا هدکدلبا برق ید ملس ناطلس رابدرونوک هیهنردایدیز اب نا

 تعلخ ںولوا قوت هلصنم هردنمس كلبدمشو رمخات هننوه ص تقو تاقالم هدام هلا

 هب ههلا تبشم بوسلف نسل دهع یوو قماعلوا سابلا هتسارب چیه ناکدا مش تطلس

 یدنلوا یوعد لصف هلطارش قملقارب

 ردق هب هجشدیا ماظتنا بسک یلاوخا یلوطانا یراترتشح ناخ ملس ناطلس نکل
 ناعلس کیا هرزوا رارف هدنیسل اوج قلتازف كرهد ردم زال نماملوت هدرلارو مر

 عامسا یتکیدابا ترداىم هنلاسرا همانئوعد هدحا ناطلسو تدوع هلوماتسا كدی ز اب

 یرلت رضح دز ابناطاس یدشن هنو اه تک هد زاوج یلروح هلا هع رس کر دک ا

 .هلسقا RA تسد نور دلاق ی رلهدرپ كنه رع تلود ناکرا ر,دیا هدنحما هب ع

 هبهبراحهلیا هنارا ی رکسع كميلس ناطلس وید كرویب رظن هنسودرا هلزکمودخم نالک
 .هدهسیا یدلیا باتجا ندهبرام ماس ناطلس رایدریو شت | ءراپوط ناه بولا تصخر

 یی دلیاراضحتسا هداروا امدقموتعجر هبیلوخا هلسلوعوقو هلنلاقم رادقم ر یرورض

 بفاعتم یتا وصو هلوسناتسا كدیزیاب ناطلسهنیرزوا كنو یدلبا تدوع ههفگ هللا رلهننفس

 .بفرتم هتنطلس هدژم روهظ قرهلوا دراو هبه لام عقاو هدنراوج RES ناطلس

 .هتفلاخ ندنیدلوا بولج جو بوذح هنفرط مملس ناطلس رایرجیکی هدلاح یتیدلوا
 .قفوم هتکرح تلود سوما قبال هدنسهءقو لوق ناطش دما ناطلس ) بودیا ماق

 ردفصتم هليا لضفو لع هجرک | دوقروق ناطلس یدلوا تلازرو نبش ثعاب هلغمامهلوا
 هام هدتساس ۂرادا ما ماس ناطلس ردلکد ییابراو لها كتنطاس ماقم هدرصعوب نکل

 «(نیتالویق هاشداب هقشب ندنا هدنامز هلیوب ندننیدلوا رداق کلک ندنقح كتلود یاصخو
 هرورضلابهیرل | تراغ ی رلهناخ الک و نالوارادفرط هدحا ناطلس بودویبیاغوغلرهید

 با رلراذتعا ءدنآ« ردا باجغا تسلصم خات تابدشو لاترا رخ دک 8
 یدلوا روح هتمجر ندنعبدنل وا لاخعتسا یدوع هنف رط او

 .ندنفیدلرردغاب رلهمانتوعد هملسناطلس ندفرطیههلکمشکداوه هنیرزوا كنوب قترا " 13

 .نوا زو زوقط هلا عیرس ریس رورلاب ندنرزوا نکیا دمحنم هنوط بوشاب هاتش ت کک

 .نانلوا زکر هدنرياح .هحغاب کیو :لصاو هلوبتا-تسا هدنلئاوا یربطارفص یا 08
 یدلوا لخاد ا 7
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 یریمضالرهبد ( عەردنوک بودی ارادرسیتس) و تیاکشندنراوطا هنابلغتمكلبعامسا هاش .
 هاوخهلغملا یاوج ردلکد مظنت لباق تنطلس الب مظع سا وب هدکدتیا تردابم هفملقوب

 هلمادخ صاوخ هززوا قلوا نازک تلنعالردیا ماست همیلس ناطلبس تطلاس تک هاوخات .

 مالقره  ینکیا زووا كتتطلسو هدنشاب ىلا ا هدهار یاتنا هدهساا یدلبا تع نع ۱

 عقاو هدنهاکشدب یراراو الا عمال عماح یرله رش دسج قرهلوا نربدلخ لصاو هدنلاس

 روطسمهدن رله. ونال وا ظوفعن الا هدن رله اعترامع یدلل وا نفد هنس رله وصخ هنر

 تون وا نود هننملسم راقم هدب زاوج دلاخ ترضح یرله رش دتسج هرزوا یتیدلوا

 ۳9 یادنلوا ارجا ئم + هملاطم هن نکیا ندنرلتصو "هلج قماغلوا انب هق هنیرزوا

 ردشمهامهنلف"

 یسهلمکتكاصف یجنکما

 ۱ یال وف لاا تماع هداعا ندتفبدحا راهرابرغا هتل ود مسج یا هار ومت

 یتریغو مادقا كموحرم دم ناطاسیلج نالوا رهظمو قيال هتباقلا تلود ددحم نکیآ
 یومطسقو هنوقو نشا كنل روعهکنوج ردشلوارب دب ماسل اهل راقم هب ههلا تاقفوو

 دسزاهبنامع كلام هدنمهمطق یلوطانا هلکمنا اطعاهنیراقاس رادمکح ی رلتلایا ها وکو

 هلینادقف لدیزیاب مریدای بولاق رصحنم هنیراقاجنس هسامآ و هرقناو یریکلابو هسور و
 . لناععیراروطاربیالوبناتسالیا كولم فّاوطو هنیرلکدشود هنیرب یر یخد ناکدازهش
 الوقف نوحا كم اعنم ی راملسهلوا تنکم توف بانص فا نازک كمرد وس ینعاح وا

 كلام ىنبم هنیراقدلاق E ندارجا یارارضاو تاداسفا یراقدلوا ردتقم العفو

 یسهعطق ىلا مور هحرک | یدشلاق هدنحما هاد تالتاقم زواحتم ندهنس نوا «امع

 " ٌءرواحتمدلوامنالوا هدکعا اطعا وکریو ادعام ندقدقح ندلا یرارب ضعب كناتسرصو

  شدمهلوا باسردق هم وحه هل ! ی و قاشا هده بلص لها وللث یرلهبراح هرداو

  CLیاوعد اصاو ال و ناناو ندنردف بابرا هدننامز یراقاناشرب هلو كرلت ود ٠

  تمشحیک یرلنادناخ كب لاخسم و كب سونرواهدنبامورو نکشلک هدیا یدصت هلالقتسا

 ۲ تم یلوو رایدمتک هقرط و یسیر, چسه هدلاح ینلدلوآ دوج وم اما یحاص توقف و»
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 قلخ یخد تانسحم ضع هدنجما كغلاف ره قح بانج هدرب رایدعا تناخ 2

 ۰ خراب

 هکنوج یدلوا بجوم یددجنو ءابتنا كنهللع تلود یسهعقو روي ندنکیدلکهدیا
 هروهظ یرلتمالع تعرو لس هسوهو اوهو هتنزو بيز هدنرصع ناخ دیزياب مریدلی
 كناملس ریما هدازهش كویب هدنتافو كناخ دیزیابو کجهبلورلیا هنوک ندنوک هلکلک
 یسهنارورپ نت لاوحا كمسلاراشم ءدازپشو راکرد ینح هلوا تلود و سلاح هدعاق

 مریدلی نکل .یدیا ظوحلم یتماخو كوما تقاوع ندنشکودیا راکشل و تباث هسیا
 یلحو هلغلزوب هدعاق كرهدیا مازاتسا ینس هقرف كناکدازمش یاد هتروصو كناخ

 تقشمو تکالف عاونا ردق هبلطم لوصح یسارزوو اما هلا موح سم دم ناطاس

 هتل ود جانم هاکلاا تفلا ونرسزا هلکلاشک افج قرنلوب ءدنجا هلتاقمو هرطاخ ولرد ولردو

 . یدلوا لئاز قلن وغروط نالوا ضراع

 یراترضح ینا دامو ندقدیوف هنلوب یتلود موح م دم ناطلس یلچ هلمجووب
 اوا کس نیفدلوا ققوم دادم ےک 0

 هدنکج نادیم مسج یکیا یک یربرام ءوصوق قرەلوا هعفد ینکیاو هنراو هدنتنطلس

 هلسهقاس هشهدم تانه هنمشدو تسود یناْمع شمش تسه ندنعیدلوا رفظوز وف لئات

 ۱ یدلبا رادید ضرع
 ناتسبرص ًابقاعتمو یلوبناتسا نالوا تلود رارقتسا زکیم یخد یرلترضح ما

 لا دات مک هروح ییوللدمو مےرقو نوز رط ها تمحرب كنهرومو ییهتسووو كسیهو 7

 بحاص بودیا ماعا ین خساعل | كکولم تّاوط نالوا یروع هد رک بصن هلطبض كنهس وقو

 كنس تنطلس کیا لکشتو تیدأت یخد لیوط نسح نالو هدنساوعد قلروه

 ردشلوا نامج زادنا هلولو یتمظعو هبلعو یرهشو ناش

 یسهعقو روم نکشمروتک هبهبرق رق ُهوق ینحتف كلوبناتسا موحیم ناخ مریدلپ
 تلود یسهمدص كروم هحناقاب ۹ حتف هدنروص هنس ییا یللا بودیا ۳۹ هلسس

 لالدتسا هنزاولاقیرط ىلع شالوا شعا خات نامز ردقل وا یتسالتسعا ك

 رداع ةا

 تلم یرکیدو هجهبناع تلود یسبر, بولوا رصحنم هعون ییا هتناغع تاحوتف
 ًارخؤم هدلاح یتیدلوا شملوا حتف ندنفرط مالسا لها ًاتاذلو' قش ردحتف هجهمالسا

 یحتف دلرارب نابمک هلا ؛مالسا زونه یناقشو نانلق طبض ندنبناج هینانع نیطالس |
 یخد یتاحوتف نکا كنیرلترضح حافو ردبحودعو عورشم هدایز كا هسیا یعونوب بولوا "



 غرا ٦

 ا ملا ارجا كلام ناب تقبس نایرج ی. یوبن ترضح فیرش عرش لالزو ندلیقوب
 ا ردشلوا ز'اح ینللج بّقل یزاغلاو تاحؤتقلاوبا رقح هلغلوا ندنسهلح یتقف وم

 " تاکرح نالوا هدنرانامز كنیدنزرفو ردب یتطلس ناوا كسرلت رضح دیزیاب ناطلس

 هلهو ءدنمکح تلاطعو تنوکس مایا هلتسن هبهمسجو همم تآ ارجاو هدیدشو هعیرس
 توکرو داهن شیورد هلاراشم هکنوچ ردهدنجا شروش نوتب نوتب یتطاس رخاوا
 هب همنامع كلام هغد لوب هدایوروا م ناطلس یردارب طقف بولوا هاشدایر بنتح ندلوز و

 یتسفن هناکرح قحهلوا رمظم هتننسحم رظن كقلخ ندنخیدلوا كانهو تیاغب ندشلوخد

 ییراهعلق نامرکقاو یلک بودیا رفس هنادغب هدنتنطاس لئاوا كرهروک هدتیروبم تحت
 هروم اخ ومو نما دک و اسا ییهساْمع تموگح هدنرزوا نادغب روشک هلا حق

 زوقط هدهسا شلا لاصحتسا طض كعالق ناسم هلوا رخست زونه هلته فطع هنتهج

 قعم نالوا همظع "هللاغ هدسناخ دیزیاب نهذ كرهديا تافو مح ناطلس هدنخ را زو

 التمو هقدلا ینشای ید یراودنک هلهجو ینیدلوا روکذم هدیراقوئو هنفیدلوا عفدنم
 یتتطلس روما نوت نوتب هدرا ینا هنناصعا كتانکم ی شر یتبدلوا

 مدیا یدوق هجهتساهغ فاع كلعایسا؛هانش ىم هنکیدلبا ضيوف هالکو
 یدلوا روح هکبا تطاس كر هلحورخو روهظ كناکدازهش تاهو

 تلود ناکرا لاوحا

 تراژو لئان هدننامز یزاغ راکدنوادخ هرزوا یتیدنلوا نابب هدنس هلمک لوا لصف
 یلغوا كلذک هدنتافو یخد كناو اشابلع یلغوا هدنلاحترا كناشاب نیدلاربخ نالوا یمفعا

 شب یرکی بولوا مظعا ریزو اشاپ لبلخ یلغوا هنی هدقدلوا توف یخدواو اشاپ میهارب
 هنطنطسق حتفو قلوا ییولجن كنيروطارپما لوبناتسا نکیشلوا رادیاپ زواجتم ند هنس
 یدنل وا لتف هدحتف بقع هلتمم كعا یس هرجا قوع هليا تالکشم هئاراهدنص وصخ

 هدنراصوصخ تکلع عسوتو تلود لیکشتوندلاکو لضف باجا ید یدردكرانون
 لس هسوهواوهاشاب ىلع ندنرلجا بولوا ندنآاوذ قوبسم یراتفادصو تمدخ

 ٠٠0| تدم كيادناخ و قحا ىدا ھام مر هدهتکلم روما سد هدهسدیا روپشم هليا

 3 و ga ترازو ماقملئات ثراوتلالع قرهلوا دتم ردقهتس ناسقط یراترازو

 ۱ فلاخهتنطلس لالقتسا هنا ویو ندنرلکدلروک هدنمکخ یسهعشر_ كنطلس ؛رحش یتیم
 . لقتسم ببس هنعلخ هدنراتطاس یادتبا كنیراترضح حاف اش لیلخ هتشپ ندنفیدلوا

 :# 9 ًا 2 و



 -.اضتحا نخ یر از دا ص ناطلس ارظن هن اور كن را هحاوخ ص وصخاب بولوا

 ًاشنم كن رانادناخ یا راتخا هراظن یناشاب لساخو راتم یصو ی رلت مضح اف هدنر

 . ردشلوا یلالحمضا
 لئان « یمظع ترازو بصنأعم کلک رلکب لیا مور یلو یاخاب دوم نامز دعب

 هدننا رفتم هس یو رک ندک وا فوم هنمزاربا هبوغ تامدخ ردق هنس شا واو

 کیاو لوزعم هلیتمت كل لا تکرح هنادنعورم نکیا نکم قعوط یتادناخ یلغوا نامرق
 هدن واهر وضح مگنت ندنمازمالیوط نسح بولو! لوصوم هللوا ماقمهنب هدنروصهنس

 هدلاح یرلکدلبا قوس هنمشد بقعل یترات رضح هاشداب ارزو رک هدسلحم نانلوا دّمع

 قمزوط هدر هرکص ندهمدص و كنسح نوزوا تولو دیا قرط اتش رک
 ینهدناف رب یقعا E هنسملوا یہدب یو تفو هدنشاب رلغاط ندنشدلوا یلامحا

 تنایدهلزمهاشداب یخد ترا لاصباهنسلاهاو تراخ یهبمالسا كلام وللثم ینج هبلوا جتنم
 لیوظ نننح کا ,یمامصخ: نکل یدشلر و نارق هندوع هلکعد رسد ا و
 لزع رارکت ندنراکدلبا باضغا ید ناطاس وند یدیا ررقم كم هلا هبنلوا بقعآ
 . یدنلف هماقا هدلح نالتىد اشا e صاوخ عفاو هدنراوح هنردا هلا

 نوجا هزعت هدقدلوا توف ییعصم ناطلس هدازہش یسلاو هنوق هدنروص تدمرب

 وا كاتا دو .نوعود دف و نو وا 7 لتا رار کیسا مخ هک ا
 هدنسمز ردشل وا نونع ندهدازهش تافو ندنراکدلس ید ی رلهع دق ته ونس هلا موح ص

 رلیدلبا تعراسم ها اقلا

 2 رطش بوراقحی < امهتسل | ا ماع مام مایانال وای ع ص هدتفولوا ص حفتلا یدل

 . یدناوا لتق هدمب سبح هدهلق یدی نوک قرق هلکملا نیت یکودیا لوغشم هلینویوا
 نایب هدهلاسر نالوا روهشم هلسان ارزولا ةقیدح یمظع ترازو تمدخ هرکص ندنوب

 راشم نیلوتقم ردشلک هنلوا ضیوفت هیارزو نانلوب هد واه ناوید هلهجو ترت نانلوا

 لئاوااشاپ دمحا كدک نالوا قویسمیسهللج تامدخ عاونا هرزوا قلوا یجنحوا هیامهبلا

 هلدیزیاب ناطلساشاپ دمحا هکهلب وش ردشلوا فلت غیب فطع هدهنردا هدیناخ دیزیاب تئاعلس
 هدتفادص ماقمو دراو هنویاه باکر هدنماکنه یسهبراح هليا ناطلس مح هدنسلاوح هسور

 یدشلوالصاو هیامظع ترازو تمدخ قرهلواهعفد ینکیاولئان هنافتلاعاونا هلغلوا معاف

 یتنطلس كمح ناطلس یماق كناو ماهتا هلضارادفرط ناطلس مج یهللا راشم یرانمشد

 هلب كنهجرق یرلترضح ناخ دیزپابو هنیرلکدلبا هفاخا یدیزیاب ناطلس وید ردبجوم



Nرات  

 ةظفاح ینم هنغیدلوا كانو تياغب ندناطلس مح هدهسيا لک د یضار هنسملوا هدر

 تفاضر نانلوا سرت داردا لصاح تیرو کما لتف یهلا راشم نوجا ناح

 ۱ E . یدلوا اضق غبت ۀتشک اشاپ دمحا هاچ هدنماتخ یسهجیک
 هلبرابتعا یلبا مور یلوطانا كلرکسعضاق هدنراتنطاس رخاوا كنيراترضح حتفلاوبا

 و USE ییاو ریزو چاق ربو مظعا ر زو هدنویاه ناوید ندننیدنل وا مسق هبییا

 . ناو دناکجاوخو یرلاغا كولبو یماغا یرحسکیو رادرتفدو یحاشنو یسضاق لوبناتساو

 YER . یدیا رونلوب دوجوم نویاه
 تاهیجوت وكما تراظن هیهللع اوا نالوا رداص ندنواهناویدیسهفظو كاغااشن

 كمریدتیا نایرج هدنسهر اد یاظنو نوناق یرانا ردستاهجوت تماعزو راع 6 هرکسع

 زیب بسک ندهرکص یلصاح بولوا یرلهضق كلا انتعا هنیریرح كنهحوتفم كلامو
 كلا یرانما رتودو سرو زئاح یتفاطو كنتناما رتفد هلسصنم ثااس ر نديأ زبم و

 : E . یدیآ هدنتعم

 راسو نیم ناحفولع نالذید رلکولب هترواو رادحلسو هاسو یرجیکی یرلاغا كولب

 نوباه ناوید بولوا یرلاغا كنیراقاحوا رایو نیم ءابرغ نانلق ریبعت رلکولب یعاشاو

 تۇر ینئاظو دئاع هراتیرومأم زمکیدید یسجهبساج ودرا یدمش یعد یراهجاوخ
 .هبساحم تافراصمو تادراوو قلی وتکمو تاحکلکی و یرلرتاک هروکذم تاک ولب ندا

 یخد یو كلوصو هتلود بنام ردکعد مالقا ناطااض نانلو هدنماقم یرلکلج

 زارفا یرلهد رک كنلاقطا ارسا نانلا هدرلرفسو كنيرلةج وح ەمرىشودەكىديا هل حو وش

 ندقدنلوا همالسا طارش ناقلتو هسرت هدنرابارس هطلغو یلوسالکو هسورو هنرداو

 : بسک هروک هنتقاسل بونلو هدنواه تعدخ تدمرو رولا «یهاشداب یاربس ه رکص

 لواروخاریمو لع ريم هکندنراقلاغا یکنزوا دوخایو ندنراقلاغا هلولب هدعب هلردپا تاجرد
 تالا هدرلتمدخوا یخد نامزر, بولوا غارح هلیرب ردتیانک ندقلشاب یجوقو یاو

 ۱۳ 1 کا هی مقط یک رلکب دوخایو قلاولریم مروک هالا هزکص ندکدتیا تقال
 هدم لردیا فوقو سک هیهبرح لاوحا هدنتسم راودراو هکلم ءرادا ید تقورب و

 3 روناق مارکا هلا ترازو امت ها رولوا قوم ههللح تامدخ هدیولوا دعاسم یلاط

 . ندهملع قارطو ندملق بابرا یک رادرتفدو یجحاشن یدیا رولوا دعاق هدنواه ناویدو

  راو رلثلوا ترازو لئان كردیا بنام عطق ید ندنراراذکشیا هیرکسع فئاوطو
 ردم ولعم ندنرالاح همر یدلوا هليا قبرط نانلوا ناس هدالاب شرکا هدهسلا
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 is O كم :د مرکا رادرس هجنحالطصا نعرصع یس ارو
 هدل وناتسا یرادقمرب نشدن وب یتاخ یرلهرناد هدایزاهد كنسضعو كس رحوا رشگیا

 لوبناتسا یرایرفس باسا رتاسو ماخو تاناویح هلسادعامو هدقانوق یراقدلوا نکاس
 رادرس یسبرب ندنرلجما هدنرومظ شارب قرهروط رضاح هدن رلکلتفج نالوا هدنجراخ

 نیک ناحفولع ندنرلکولب یراوسو یرجکی هنروا یعرکب دوخ نوا الثم بونل وا بصق

 ندرلاولریمو یب رلکب نانلوب هدنراوج كلح کجهدیک و نییعت هنتبعم یرلکولب راسب ءابرغو
 یدبا ردیا لکشت ودرارب هل وهس تباغ كرهلپدیا رومأم هنتقافر یسهجرد یساضتقا ید
 رفس مزلتسم ینتکرح كهاشداپ تاذلاب بولوا ماقمغاق یسیرب هسیا دیک مظعاردصرک |
 یلوطاا حد یر هسا هنف رط ییا مور رفسو هدنسهظفاحم لوبناتسا یسار, هدنروهظ

 ردیا تع نع هليا نویاه ېک وم یراروصق بولاق هدنس هظفاح یبا مور هدنرر دقت یسکعو
 یدیا رارونلف مادحتسا هلهحو احسا ناک ر

 یداردنوک هلکلکب رلکب قرهللوا لع ندترازو بصنم با الاب ارزو ضدو
 ردشلوا عفاو ییردنل وا ةیفادم هلت راما قاحتس رر دعاه هحور یحد یراضمو `

 یلالقتسا هدتطلس تلاکو هرامظعا ربزو اتفوت هتداع نالوا یراح هد هسابع یافلخ -

 نوباهرهم تقولوا طقف ردع الاح هکیدیا رول وا اطعا نویاه رهم هرزوا قلوا رعشم
 ندنوتلا یرلءهرکص نکيا رلراقط هنیراقمراپ رامظعا ریزو هلفلوا وکح هنیرذوا كزوپ
 ردراشلک هدیا ظفح هدنراسج قرهلوا هدنجا هسک همروا

 رحسلایلع نوک یه ادعام ند هاطمت مایا : روناوا دقعیتا هحور یخد نواه ناود
 توت الوا رازر وط هدنر ولر ناوید تایراو ارزو توقح هب هناخح اود مانا هاش داب

 ندنفرط یقوحاس نیدلاءالع ناطلس هبیزاغ ناځع رونلاح ردن وياه "هناخ رتمم هک یهاشداپ
 شمروط هدنرزوا قایا امظعت هلاراشم "یزاغ هدقدنلاج بولوا دراو لعو لط
 یرل رضح اف یدبا راردیا عاما ام اق نکا رواح تن یک یالخا ندنعدل وا

 ندنخادلوا شللا قرت هقوف تاق ردنا تاق كهقوحلس تلود هبناعع تطلس هدنرصع
 هبقوحیلس نیدلاءالع ناطلس ندیا تافو لوا هنس زوکیا هلکمالکقفاوم هتنطلسرع هدعاقوب
 ارزو رلهاشداب ردق هنیرصع ماف كلذك یدلروس كر” ویدردهدوهس قلوا معاق اب 2
 هواه ناود لتحلصمرب ندکارتا هدنترازو اشاب دما ء هلدک نکیا رلرروطوا ربارب هلیا

 لاعفنا بجوم هلکمنا تراسج هلاّوس هليا تظلغ لاکوید ردزکفتق هاشداپ لتلود بویک کک
 روما عامسا ندسفق یارو كزمهاشداب امدعل قحبل وا یروظنم كناشاب دما یییدلوا یهاشدأات



 غرا 1
 ٠ هاکتساقا رظان هلع ینبدروطوا كنارزو هلکعد ردشلوا ندلاحو تقو یاضتقا یرامرویب

 یدلل وا عضو سفف هنکواو سر” نواه

 باتکلاسیر قاروا راد هناود ٌةمبم روما ءرکصندقدنلاح تبون حورشم هجورب
 ناکجاوخ هسیا قلعتم هبهرتاد یننق ینعب روتلوا ارجا لاحرد یرارق بوی وقوا یدنقا

 . ناشوب رضاح هللا نویاه ناکقرفتمو ناشواج هدعب بودیایقرتو ریرحت نویاه ناوید
 .٠ هنویاه ناوید قاط ماط یحلاصم بابرا نالوا راد ههم ظع "یواعد یشاب شوا

 لویناتسا دوخای رارک غضا هسیا دناع هنسغتقو ارجا تاک اع هلهج و یناحنا هلکءروتک
 رخ مو اد رفته مظعا رزو الوا بقاعتم یتغیدنل وا ایا ا 3 ندنناح زا

 هن وياه روضح یساغا یرجیکیو رارکسعضاق هدنسهنعم مایا هرکص ندراناو ًاعمتح ارزو

 بصنمو راراقیچ بودیا ضرع هيا راو تاصوصخ عرفتم هنیراتیرومأمما بوریک
 . هکرولوا ماع ناوید قرهنلق نالعا یراتیرومآمهلساسک | راتعلخ هیاصاو املع كج هلبری و
 , تدوعهنریولری ناوبد بابرا هلفلوا هدسر هماتخ لوا ندنتقو رهظ یسهلح كتا ارجاوب

 ۱ یدهدنارب ودنک هرکص ندرصع تفو مظعا ربو راردناتظاوم هنیرءهرومآء روماو ۽

 ناشواج هلآ یشاب شواحو ینازیحتم یقلخ یس راد راسو یراجهرکذت بوقح هناود

 اضتفاو تیّور یلاصم نالوا لمحتم هنو اه ناوید كردیا هطاحا یتفارطا نادر

 یراقدن و هدنرزوا قایا راجهرک د" ین ما نالوارذاص هلکعا سا یتسهلاوح هرارب ندیا

 . یدنا راردیا مقر و ریرح هنیرزوا ضاس دوخایو هنسرلالاب لاحضرع ددلاح

 تایقرتو تاسیسات

 رهش ندننیدلوا شما لاصحتسا ینرارقتسا زکص هبناغع تلود هلحتف كلوبناتسا

 ینیدنل وا اشناو رامعا یارسیی هرکص یارس سا الوا قرهنلوا ذات تخ یاب روکذق

 . قاب ن الا قرهلوا بوسنم هنیرلمان یرلاماو ارزوو موحم دیزیاب ناطلسو حاف وللتم
 oy یتکلع یردس هليا تارمو تاريخ وللثم ا مامحو سرادمو عماوج نالوا

 EFF نالوا كعد یدادعا دف هروک هنحالطصا كض رصع هلا یرلهشف یرحکیو

 . رایدلبا اشنا ینسهلشق رانلغوا یمجح نانلوپ یهاکنیرت كنيراقجوج همربش
 هننوق بودیا نطوت هدلومسناتسا نورد ینامع کوم نالوا یواح یهمضع تعج

 ندننیدنلقناکسا كرلب ریدتیا هناخ لقن ید سوفن هحبلخ ندنراعقوم راس كنلوطاناو

 . یدلوا لصاح همظع تیرومعم هدتقو زا

 7 ۱ ۳ دم
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  Eتایوقولا جان 2۱

 " یللازویًبیرق یسوفن كلوبناتسا ریخستلالبق هروک هننایب كنیراخروم مور هکنوج
 هدلب هرادا رادتنواو هصق ترد نوا هدروس نورد بولوا هدنرلهدار كسب شعلا زوی

 هدهاشلابكنهطوطب نیا هک یدیا كلهحخاو قلغاب یرلارا كرلهصق روکذم هلفلوا دوجوم

 یخدیراضعم بولوا فلت هدهبراحم یانئا یزارب كرامور ردیا دییأت قو یخد یتایاور
 روما یرلترضح حاف ندننیدلاق هدنرارب هلیا تبعر لوبق یسبرتکا هدهسیا شتا رارف

 هطنطم تافیرشتو یدریدتیا باا قبرطب نوجا كما تیّور ین راهسهذمو هیناحور
 مور یتح یدلبا ناسحا یلاع تارب یواح یهضتم تازابتماو ینتیر ومام .تروص هلا

 هدهبمسسر عقاوم راق رطب الاح هک هجارف فلکمو میتسج نالوا صوصخ هنیراروطاربعا
 هرلمورینعب ادعام ندرلنانلوا لیوح هبهفرشعماوج یدلبا اسک ید یا رلردیا یسلن

  8یدروس اقا هدنرادب ید یرلاسلک نالو هد كح دا .

 هسیا یایع دحرمو لخااد هنا تهوگح روک اناذ ینیرب فقط كلوناتسا
 هل رصع لوا ینادلب ةفاک كنلیا مور هقشب ندنفیدلوا زواحتم ندهفاسم كلتعاس زونکیا

 زکد هرقو هنغیدلوا لیحتسم كملیب هلک نمشد هلویناتسا ارب هلفلوا یواح یتاماکحتسا
 هعلق ید یزاغوب زکد قا وللثم یفیداوا دودسم هلیرلراصح ییوطاناو ییا مور یزاغوب

 لواتسا یبم هنغیدلق نمأتو نصرت هلساشنا كن هعلق موق عفاو هدنس وشراقو هناطلس .

 . ردشماعوا تاقا نادنح هتیریمعتو مک كتر وس

 قرت ییانیزتو تامظعت كتلود ناکراو كروطاربعا هحقالوایرال فعض هنتلود مور

 لوسناتساهنس تنطلس ندنرلقدلوا قرغتسم هناف رشت عاوناو هنارادوه دیدر یروف كردیا

 ولردورلکبو قالوصو راجوغروس هکیدلوا ثراو یدءرلنو وللتم ینیداوا كلام هنتخ
 . ردذوخأم ندرلمور هل یربست یدنفا ىج ردندهلجوا رابالآ هلبا راهسلا ولرد

 یدیاراردیاانتعاهنیراشتنا كفراممو مولع هچرک !یسهلج كاتارضح هبننع نیطالس
 هنرداو قنزا و هسورب هلغمروس تمه و مادفا تاذلاب هصوصخ و یراتضح اف نکل
 ندنغیدلوا هدکمشتپ لاک و لضف باح ا یهام هدنونف عون: یه هدنرلهسردم لوبناتسا و
 لود نانلوب هدرصعلوا كرمديا بلج فراعم بابراو املعقوحكي ید ندجراخ ادعام
 هحرتو رومشم یراتافلأت و لاوحا ِ ثكمامعا ۳ یاب یسحرب کر هل دمتم

 رامعم یرامعم كه مش ن حاف یک یادلوا ینغتسم ندلصف هلغلوا روطسم هدهاقش 0

 هزار هتیراتام واغم هع كلا لاک رابعم یوامعم كنعماح درا ناظاسو تا



 رات 1۲

 هک بوط كوب ددع کیا کیدرردکو د نوجا یسهرصاح لوناتسا موح ص جاف

 هجوراص یرکید كنسدنهم راج رب مان نایروا یسارب .ردشمالروک یلاثما ودق هرضعلوا
 ینبدلوا ررح هدخشراوت تالصفم ینیدلوا ندنرلهنایهام تابلمع كنیرجکی ا

 هعلق ن الا یساخ رب ندراب وط ی دانا رادتفا بلاوق هعاضا كم لا سر ناقاخ وللثم

۱ 

| 

۱ ۱ 

 ۱ اج تولوا د ومشم ودا من عنصم تیاغ و هم ولهدب و یسار و دوج وم هدهناطاس

 3 ۶ E JE E هردوقشاو دنسم هلا راشم اف ید یداحما

 ۹ ردناقت درک تیاور

  هعلقرب لزوک هدکدنیاطض ینلهقود هتنارقا مقاو هدنلحاوس الاتیا اشاپ دحا لک
 ندنتدوعهنوناه باکر هرزوایبداوا روطشمهدالاب كنسودنک نادننبدلوا شمریدتیا اشنا

 ۱3 د5 نک تر قر کن ردقهبهجدیا نخست ی هعلقوت رانالاتیا هرکص
 یودیاشعوا داختا ساسا هناماکحتسا نف هلیرلل | لالدتسا ینخیدل وا ندنسهیناشنا عیانص

 شاوعوقوتاححصت یژزج هدنتاعورف ندنناحیراسدنهم زسنارفو نالاتیا ارج ومو

 ۱۳ ناسا اش دا دک ردقهنرک کنوک و تاماکتنا ناسا یا دھکا
 مال نانو و هدنسهعوجم هعوتم مولع كفلوم مان ورب ولاسورپ ندنساملع روانه نف
 ور صت مدنلهمدقم كتيرلباتک همسج تاماکحتسا راس اهد و هدنباتک یسدنهم هشور
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 ۱ .ردشهلوا یارتعا و

 . حلت هینافع شویج قرەلوا لیپست یلامعتسا و حیلصت هن وک ندنوکا هرات هحیلسا

 یهدیدج ةجيلسأ مدره-و یهملعم و هفظوم رک اتسع مه یراودرا هبنس تنطلس هلغملق

 هدیدج ةهحلسا هلش ال و لکعت هفظ وم رک اسع زونه هسیا هد :هرواحتم لود بولوا زاح

 .یدیا نایاش کمد یسودرا مظتنم كلا كنايند ینامع یک و م ندننیدملوا مظنت

 اوا و فوص و هحلاق و هعونتم ۀشها بول ورابا ید فرح و علانص

 9 هبرت و عماح كموح دم ناطاس ىلج عفاو هدهسور الاحو لصاو تال ومعم

 .  كداتسارپ هدنمان دم لد "راردیا ناسح مومعلالع رانروک هک زاینج يظن نالوا هدنس
 3 . یاقبا هلیناضما ( نونجم دم لمع ) ییدتیا عضو موقم نالوا ییماع بولوا ین راهم وا

 4 ۹ ٩۱ مان

 قح و عضو راماظن و نوناق هنافاکشوم و هنامکح یخ هدنصوصخ هکلم ءرادا

 قریآ قرهلوا عنم ندتعارز یراغاط هناخ دعاک هللدصقم یمالوط كنحاخ لوبناتسا

 مر اتش یک به و ار

۴ 

 وب 8



 1۳ تاعوقولاج اتن 7

 مور صوصخاب و یرثکت كنهمالسا سوفن یش ییدنشود ےک كنهملع تلود

 لخادهمالسا نيد كنسلاها یرلتهح قلدواترا و هتسو هلقلوا یسهضق یریفوت هدنلیا

 فاطتفا ید یمبربخ مر تونل وا قرص یا و تنه دوش تاب درسا و

 هب لبا مور لئابق و رئاشع هحیلبخ ندنسهفلتخ مقاوم كنل وطانا یک ینیدلوا هدقمنلوا

 ناحاف کر دشمق ناکسا هدنرافرط كالو كسیه و هکر ود و هدراناقلاب نوار 8

 . ردندران و ید رلکرو نالوا مقم هدنرراعاط كالس ن 5 هام ات

 ارسا نانلا هدرارفس و یرلقجوح همرشوید نالوا داتعم هنس نه یخد ندفرط رپ

 یدیاردیالصاح ترثکو توق مالسالها ًاموفاموب ندنکیدلکهدیا قاحتلا هبهنمالسا تل
 یرادقم كنارسا هدهسا تراع ندره كس قلا شب یونس یراقحوح همرشود

 روا سر یا ها هدکد تا هبلغ هنسح نوزوا موحسم ناف یتح بولوا هدایز كب

 ةدرکفضح ینیدلوا ملام رف س قرق قشحتلایدل هلکعد نوسا وا دازآ مکیلام حج

 ساق ندنو ارسا نک هنیرللا كنهرکسع فتارط و اغا و ارزو هلغلوا نیخروم ات
 .ریلنت هللوا

 هدرصملوا ًارظن هنسلوا عمت ندعرش سم ارسا نانلوب یهاشداپ كولم هکنوج *

 :رونلق لالدتسا یتیدنلوب رئسا كس زو ییا هدنلا هنمالسا تام

 هن رکسع لاوحا

 نانلواتادحاآر خم هرلیرجیکی نالوایسهدایپ ككنهیرکسع فا وطنالنید یلوق وق
 رادحلس وهابسنانل وب یسب را وش وللثم یغیدنلق قاط | یرلکو لب یج هبج و جمغل و ی هربخ و ی وط

 یدنلق هوالع كولب ترد هلسات راسو نیب یابرغ راسیو نم, ناحفولع ید هن رلکولب

 نالوا یرکسعتالابا هکدلبا کت رام بولاغوح رام هکدتیا عسوت هیناغع كلام ۱

 مظتنم كبزو هلقلبالوق هسل وا هفرط یتق یه هنس تطاس هلكملا دیار" یسهاس ولراع

 و یو ردتقم هنقوس رکع

 فلکمو رومأمهلبا داهج مومعلاللع یراحاص هنذبتردق كنهمالسا تامصوصخا ۱

 یراهلسق رانا و كر نالوا شعلوا نیظوت هدنرافرط یک ا كنا مور و هتیراقدلوا

 هدنکلسمقلنامع بوبلوا لوفشم هلتئارحو تعارز ینیلاها یقاومضمب كعلدوبنراو |
 هدنادحرس قد یهاطر و هدهرکسع تمدخقرلوا ولههام هدنراهرناد |صاو ارزو 3

 .كلرکسع یسلک مسق كمالسالها بم هنیراقدناوب هدنراتسم یرلکب نا نالوا

 E Aa و
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 ۱ برد کرد ناب ندنفرط ققدنو باسح بابرا FE اتع

  ردقو هلضف ندهف ولع نالوا ناعم ندنعیدل وا كعد غلابم واتیک وک هنمرضع روک ذم

 e ردق هنیرصع حاف یک ینیدلوا نلعم یبیلام رادتقا كلبا هبهو ضارقا هجیقا
  عطق نوتلا هدنرابعو نزو يوتا راج كل اراشم نکیا رصحنم هبهحقا شوک هینایع
 .E دیزاب ناطلس رددیوم تسفر” كنهلع تلود تور یخد یسلوا شمردتیا
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 ۱۳ ۲ رفس هدنبرق هوک و تاعرفتم میظعو تاراحو عماوج هدهترداو لوبناتساو هساما

 .  هدهسیا شلوا قفوم هنساشنا تاربمو تاریخ واسو یریوک رک ر اکو مسج هدنرزوا
 قرهلوا هداعلاقوف نوجا یرادت اود بولوا ثداح هلام هقاضم هدنتنطلس رخاوا

 ا مت ینیدنلوا كرار ۇمو میزو" وکر یو هتسدلاها رارهش ضعبو لوبناتسا

 قوح كپ بولوا 2 و هلزلز هدلوساتسا زواحتم ندیآ هدرصع لوا ج ردروطسسم

 ناطلسو یدللوا انب رلهرئاد باشخا ینعی هعاح نوجا هاشداب هلفلوا مدهنم هنبا ربک راک

 نالوا فورعم هلکد اسیلک نمروک نوکه دقرطتلا كمقومیندنلوبكنف رش عمج دما
 . ناللوب هدنراوج بولوا اوهر, هلتیاصا هقعاص ههننصر هبنبا ناتلق داتا ینزخ تورابو

 ۱ روك ذم یوکر وندنغیدنلوا له هلاطم تمأش یسا انا یسوف كسب تردو یوم

 ۲ نومزاداءوسو .تقومبوناوا یشر,عوقولایرورض هقباضءهوب نکل ردشلوا یعنی

 . رولوا مولعم ندنسایانم ینا لصف کو دیا ثعبنم

 هجراخ لاوحا

 ٠ راحوكىدنو هحاورواو رصمو نارا هجاسا رلتلودنالوا روا ههلع تاود كالام

 E ۱ :رووانابیآ هحورب هبحراخ تالماعم نالوعوفوهلرلنو هلغلوا تراعندن لود هل و

 7 هلماعمهدنندب اراک ناربا هليا هنس تاطلس ردق هنموحم هب هناع كلام كرۆم

 ۳ 0 ابناخ لاک | هباع تلود یخد هرکص ندهروبنم ةمقو یدیا شماما روهظ هناصخ
 هنیرارادتقا دی یدافحاو دالوا رویت ءاکو یلنویوق هرق هاک ینلرادمکح ناریاو لوغشم
  تقو راصا هناتسود هلا لئاسرو لسر لاسرا هحفذل وا عقاو تبسانم هلغلوا لوصوم

 Es . یدیا رولت وا

 ٣ نارا لنوط نسح نالنید رصنلاوبا ندنسهفلاط یلنوققآ هدنرصع حاف هک اتقو
 . ینامع تادحرس هليا روط هنایروم هدکدلبا تکو شو تمظع بسک كرديا هبلغ هنکولم
 3 یاول هلیتوطس فس كاموحم حاف هلکم تارج هللاسرا بوتکم هنامظعتمو هزواج



 رس
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 1۷  تاعوقولاغ تن

 ار نامز قوح یدلوا فرط رب یسهلاغ قدهلوا نوکنرس کا
 .ییدرا "یفص خسسش و ناور همدع "یداو هلبا دا هلا شون ناتعاو دالوا رخ و

 مادقا هناراک ادف كرا راذ ص یدادجاو آو ىش بهذم هعاشا لعامسا هاش ندندالوا ۱

 . یدلوا ناربا نیشن ی هر نره 5

 ییا ینشیا ندنیدلوا تردقذ زادمکح ےہ ھو بهذم بحاص :مه هلاراتعم اش
 .دیرح ولتماکو توعد هننهذم تلخ هليا اه لارا هما یلوطانا الوا قرهوط .E تب

 . ردندرلنا یحد یش نالتید یلوق ناطش هک دلبا اد

 .لواو یدلاع وح صاخشا هدننر وص ردنلف و نود هدهحرد لوا هدهاهاش كلام

 -ه اراک ادقهبهعش هاش نالوا یرافخ عوتمو توادع هتتس لهاو هماللسا هاشداب هده

 ,قلدوبنرا موسح دیزیاب ناطلس یتح زملوا فیرعت هکیدیا راردیا تمدخو ترصن

 تانه ردنلو هدقاقوس راطر نکیا ررک هیهن ردا هابال | هدن رافدز وب تدوع ندرة

 .لصا ویدلاقزآ لود دا ا ال و هدب ویاه باکر بودا موم هلا فس لس متر

 كروب نم هلا سود بّرض اشاب ردنکسا نالوا باکره هلیا هاشداب هله یدزایهل ا ام

 یدنلوا تسشت هتسولعفدو درط كنب رلعتتم هعش تهدمو كنالحا وللثموب هلع 8

 .ندر ومآرتب رولوا هلتمغشو حر ت تولوا و ۰ یلوصح كىلطموب هدهسلا

 ناکراو رطدطا دازیو کت هنوک نانو نوتسووط هل ون ی وو عقر ندننیدلوا

 .هتحو لبم ینورد هلع ز قلوا یوبن نادناخ تبح روبن بهذم هلب یراضمب ندتلود
 هرادکسالعایسا هاش هلکعا فداصت یخد هنمایا یساوزنا هلدیزیاب ناطلسرللاح وب رایدالشاب

 .نسح یخد هلع تاودو یدالتاب هغمشالوط هدنرزوا دودح بوروق یا طض ردق
 ,یدنل وبهدنتح تیروبح هننبشت كلا غفد كرهرړو هحغووهحقا هلمانام لوجو هیهعفادم

 ناطلس تطاس روما مامز نکرونلوا راظتنا هنکجهریو هحشتنه دلراکزور ارظن هرالحو
 ی آ صع :لامت ظاءاش نآ یالضف یدک د ہر ندرت اوه لر رات

 9 ووا دارا هدنلصف

 ناکا هقللخ .هدرصم ندساع لا هرکص ندقدلوا ضرقنم هساع یافلخ هددادغب

 ما دا نخ هچرکا یدیا راردیا لس دلش” ندرلنا س نل بووا 4



 غرا 1۸

 : وغ هدعاف ید یارضح هسناع نیطالس وللثم یرثکدلکهل آ هماننزاحا ند رصع

 ` راردا ارجا یئالاومو تالسام مسر هلبا هیرصم نیطالس هلتبسانموبو افیا یبهروک ذم
 ۱ ٠ ىح یدیا رارردن وک هبسانم یایاده ندعانغو رلهما ريش هدنعوقو همسح تاحوتفو

 ا ایاده دليا لاسرا هدنسهمظع تبرفظم هنزاو كنم" دار ناظلس

 لالدتسا ندرانوب یتالصو تسمها كنهروب نم ٌءورغ ندنفیدنلوب رسا شوب نهآ رف
 . هد راو تارتعم یرلکدلبا ادایتساعد ( ناغع نیا رصنب هللا ) هدر انمهتفه لوا قرهللوا

 نکیا ینراحم نمشد كنهرصم تنطلس هرکو هلع تاود كرك كناروم طقف ردروطسم.

 نو هدلاح یبدلبا نایرج هریاخم هدباب وب هدننب رصم ناطاس هلبا ناخ دیزپاب مریدلبو.
 ۱م روس اریز ردامعم رب لکشم یلح یفیدمهلوا قیفوت هنیرکیدکی یناکرح كنفرط

 کیدا موج .هنیراف رط باحو ماش کد ندکدتبا ببر ما و یمهنس چوآ زو

 هجناقابهلاح رهاظ یدیشمتک هنیرزوانترهط یک اح ناجمابرذا یخد دیزیاب ناطلس هدنامز

 یرحدو ندشاح ناتس رع یرب دوخاب 2 هلسودرا كرصم كلم موح ص مریدلت

  طلست رک هرزوا لاتا بلا رلهتسل | «هتروا یروع " هلردا تکرح ندنرزوا هنوقت

 ۱ . یدبا لومأق ندهناحس فاطلا یلغت و.

 ءزوح "الماک هدنرصع حاف یی هعفد یحنکیا یکلاء كولم فئاوط عقاو هدیلوطان
 ۰ لا و ناضمرلآ هد هلع تلود روشک هلیابرصم كلام هدقدلوا لخاد ه هننانعتموکح

 و هکرت یرانطو هنس یینهعقوزیکنچ یخدرانو یدعلاقیراتموکح هردقل اوذ
 . هدهسیا راجا تموکح لکشت كردبا نطو هدنرافرطشعصوهندآ بولواندک ارتا لئاق

RS۱ 1 ا یراهاسشداب مم ابزک | نوسسهلوآ رهظم هلماک لالقتا ی  

 رادقالاب رانلوا یحتلم قرهلوا ندا وتم رلنادناخ روک دم ندشیناح هلع تلود ید
 ۰ نینکیدرک باقرتسا هنس نیتلود یالوطندنوب هلتهج ییدلک هنلوا داعصا هتموکح ماقم

 مزاتسینع نعریخأت یفوعوقو هدلاح یکیدایاتکرح هلبتیا یرفس ناتسبرع موح آف
 هلغلوا یخ دیزیاب تربغ هلرح یسهناعا هناطلس مح كرصم ناطلس ًاقاعتم یدبشلوا

  نیدلانیزانالوم نالو رضع "یتفم قباس راعشا هجورب نکسشلوا نازورف هلناقم نوناک
 ۲ 2 اصتیابذ دهاش ؛کیدتیا ضرع هدنقح قفلوا باتتجا ندنملسم ءامد كفس كنه
  اضر هد راغ الز نع روک مار الد هدنراببانغآ قیاقح بلق ٌهنیا كنيرات رضح هاشداب
 . یدلیا رئست هددامد شوغا تباقر هنتف هر رش نالوا هد نیتلود بولوا هداد

 سردنموتورآ و تراحم حسو هدنسههاس هبرح هو یادلوا كلام یروهج كيدنو
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  a hêخب 4

 1۹ تاعوقولا جات

 كنهروم هلیارلهطا ضعب راس و دیرک كرديا هدافتسا ندنضاقنا ینلروطاربعا مور نالوا

 .لصاو هنیرافرط هنسو و هروم هبنامع شوبج یدبسشلا هفرصت تحت یر رادقم را
 یناکلامتسم نالوا هدهروم هدهسیا یدلوا روج هنابراحم هلن ا هلع تاود هرکص ندقدلوا

 هنیرېش كیدنو هنیرکسع هنسوب و ندقمراقچ ندلا یتاحاوس ضب مقاو هدابچالاد و
 ,یحدهده رحم تابراحم كرەمەدي| لصاح یش ر, هقش ندکمردتا تراغ ردق هرلرب برق

 بلاط هلا ديما عطق ندندادرتسا كکلام ییدتیا باغ هلفلوا راتفرک ها میاض ولتیلک
 .تفک ندنغیداوا سقم هننالماعم نعرصع هسیا یراحاص لرهع لوا یدلوا ا

 : ید وا رادتتا هنحیضو و ناب كنيرلداقعن'

 .تادحرسو هتلودناکراو هنویاه باکر هدقدلوا ضراعروتفوسأب هتلود نالوا براحم

 رولب هلوا لئان هبیهاشداب وفع كرديا ماحرتسا هللاسرا هسانم یایاده و یجایا هنساا

 .هحقدعل و دك هاو لاح تافاصء ریاغء و هحقدلوا ممد هدتماقتسا و قدص ماقم هسا

 ندنفرطرلنا بول وا اطعا ىلاع نامرف نمضتم ینفجههلوا هذخاّوم ندهنستطاسفرط

 . یدیا زعلوا لز هنذخا دنس

 .یتشلدناق كرت هبهللع تاود تموکح دوخایو یلاتحا دادرتسا كرالحم ناللوا حتف هکنوج
 رللح ناو (AEA E a كنفرط قرهلوا د وقفه یاتحا كمربدتیا یا

 یدغو موزلهنفلک یاسدوقو طورش ماطرب و یتسل دودح هلقمالوا حاضباو حرش جات

 هیر یت كمتک ههتح هحقدلو تصرف یراجنقا تادح رس هدحاص یانئا هفام

 .بجومو ةلاضم ضقان كلا مانتغا ارسا و تاناوح هاردا روا هنکلام یرکیدکب
 .كماملکح بوط هنکلام یراررب هدننب یراظفاحم دح رس نفرط اص یلدا تایاکش
 .هدهدعاسمتح راجهتح ندبا روا زسیوط هکرونلوالالدتسا ندنعوقوتالواقم هرزوا

 عفاد یارک هلک تاکرح زکلای یرلهلاصم كرصع لوا ارظن هرالاح و رلرولوب

 . رولوا كعد هکراتم عون رب

 رللکد نیما ندرلولکدنو اتاذ رلرید ید یروهج هزوغار هکیروهج كينورب ود
 .هدن ر کدلبآ هدهاشم ینکیدلورلبا یرغوط هنیرلفرطقلووانراو هوا كنهلع تل ود کیا

 ,شوغهرقكبشبشب هرک رب هدهنس وا هیرالوب هدهینس تطلس ةیاح یشیاسآ و تینما "
 .دودح مه هليا كدنو هقشب ند رلکدلبا تعاطا ضرع هرزوا كمرو وکر و لایر ییعب

 نکتمح کیا نالوا لصتم هنکلام كيدنو كنيرلتکلع هرزوا یم روف ندننرضم قلوا



 4 ز واحتم ندهنس روسرد قلروهمح کن ناالاو

 یدبا هدقعوا تو راصا هنر وص هراح هاکو هاصم هاک
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 فب مسلسل ههلع تلود بنا بورا طخ ر هدنضع تعاس رب و مرای ابیرق

 یهمنمهتسیضارا كره هلا ادب ندن رلنامل هير وتس یرکید و قلق یر كطخ و هکیدیا

 Ea هدن رنځ رات ش نوا زوي ییا كم E ندقدلوا رادیاب لاسو نیما هدلاح

 یدلوا لقتنم هول هح هرکص بوئلوا طض ندنفرط ترابانوب یروطاربعا

 3 ۶  نارادمک ناتوبدفر طوب كن ه وط نکبا لوغشم هلحف كنلبامور هلع تلود

 E ا كارل یلود راج و هنیرلکدلک هدیا دادمتسا ندنرللارق رام هوْسسع تلم

 r یالتسهلباراک ماجا هعلاطم هدهسیا قازوا ندهنس تنطلسو عفاو هدنیاح

 دنامیاض نکل بودیا موج تاعفدلاب قرهلوا اوشب,ءرک ذلا فلاس اراک تن
 3 و هاسرق رب یدارغلب عقاوهدنف رطوب كنهن وططقف قرهسهلوا لئات هنشرب یربع

 " رکاسع یدیشلوا ققوم هنلاصحتسا دیدس دسرب هلردیا نیصحم هلبا ماکحتسا هداعلا قوفو

 . هلبسمامهلوا نکم یحتف كدارفلب هد هسیا یدلبا تراغ یناتسرام یرخادعب رم هینانع

 . یسقو روم بولوا رونحم هنساطعا وکریو هدننامز ناخ دیزیاب مریدلب یتراما قالفا

 3 روج هکدنروک هدتفلاخم تروص هلسەرم تام وشت ولآ هحور یراهرکتساو هل

 5 ند هنس تا توطس یخد یتکلع نادغ هدن صع مافو راتفرک هنتامدص كن هناعع

 ۱ نامرگفاو ردنب هدنتنلس لئاوا كنلو دیزیاب ناطاس صوصخابو هلغلوا رادربخ

 هتمت لاو طقف قرهلوا دودعم ند هبناغع كلاع نتكلم هلغملوا ربخستو حتف یراهعلق

 هتسن هنس یراوکرو.نالوا ناعمو رولبربدتیا تاغا ووو ندنرلجحما هليا یدصت مدع

 هعئدر نکیا نوا كم قرف یسوکرب و الوا كقالفا یدیا رولوا مدت هن وی اه باکر

  ردشمللف غالبا 3 نانکس قرهلوا یازاحم یرلناصع نالوعوفو

 یراددوی واضعب هلکمام ه هديا مضخ هلمج ورب ینطابترا هبهیناتع تموکح كنتلم یلود هل
 ك رکو راتات "رکءاسع كرك ندنفیدلوا قیرف" تدشتم ها کا او قنوت
 تلودىندىلودەل ءاتت هنکی دانا امش و تراغ یناتسهلءرک قوحكي یسایاهنناعتادح مس

 هن وب اهباکرلردرا نقبن ینغج هم هلواردتقمهشرب هقشب ندررض دییزت هدنامصاخمماود هلا هيلع
 هنلاصحتسا نویاه نامرفرعشمیاماودهع هلع دق رله وب وه اهنسا مها دح رس وهنناخ معرق و

 رونل وادار ا هد هت ا لوصف هج رد هج رد یلاعت هللاءاشنا یاالصفتهدایز اهد درلن و هکیدلواقف وم
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  E Eتاعوقولا جياتت ا ۷۱

  ۱ ۱ ۱ < izكلا باب

 هدنح رال چواكبب ندنس ولج ملس ناطلس زواب عقاو 2 س کی ا زو هرکس 9

 دا نالوا ر دق هندطاس رخاوا تا دا ناطلس نالوا 9 راد نیک 92

e ۰ردنمضتم یناتوفو كلهس شب  

E,یرلاعدتساو بلط كنههرکسء فئاوط هحرک | خو ناخ ملس ناطاس زوو  

 تماقا نز همخ هدنراج هحفب کی سولم الیق هدهسیا یدلوا تنطلتس لئان هنیرزوا

 تکرح بدا فالخو هلخادم هتنطلس روما بودیا هلواقم دقع هللا هرکسع یایما کا

 قرهلا ناماو دهع هنیرلکحهلیا تباح هتیا-نج بابرا بوبمقج ندنیاو هنیرلکج هبما ۱

 یناطعا تكناقرت هلبا یششخم سولج نالوآ دام یدنشلا تنطلس لوق هلیا راطرشوب
 ندنرلگدلبا یدصت هناکرح جراخ ندندا روط یهاسربو یرجگیر و كب نیستم هنر

 یدلبا ادب ندنو ههلواقم طورش یارحا كردږا بلص یحد یتحوا

 نیعتلاب هنسهظفاح لوبناتسا كردیا بلج ندهفک یناملس ناطلس یزامرگم 2 تا

 یتطلست نالوا هدنلوطانا هلدمحا ناطلس یرلردارب هلبا اک ردق كسب یرکی یرلودنک ١

 بجومالب یسیر, ندنسایاصو "هلج كموح سم ناخ دن یدلوا مزاع هعفد

 هدسولح یانئا یرلترضح هاشداب ندنفیدلوا یس هضق كماعا فتنس لس هتنرازدار

 هناخ وراص ءاول نانلو یعدق صنم یغاحنس وللدم هدوفروق ناطلس نانلوب هدلوسناتسا

 ندتنطلس لنت دا ناطلس نکل تودنا مانعا هليا تاع رکت عاوناو هحوت الا

 :اشدانو تارج هءرصاح یهنوق ندنشغ لاک هدقدلوا روک هتععر ندرادکسا 9

 یدیشلک مزال یطاست عفد كنا هرورضلاب یم هنکیدلبا تفلاخو ناصع نالعا ءرصع
 یرغوط «نیرافرط هطالم دخ ناطلسن هدقدلوا لاو هیءرقنا نویاه ّتکوم

 لنمو راکشآ کحهدیا تلاخد هرص+ ناطاس هسادک هنیرزواو هلْما رخ ییدلبا رارف

 یدنوا تبعت بریا ینروع ها هر ا یی ا
 .ریزوو هرصع مکح یاضتقا یرلهداز ردارب رف شب ندیا تلاخد هبیهاشداپ ہاکراب

 مادعا ءانب هتفیدنلوت هدهبناکم یارجا یناہن هلیا دمحا ناطلس اشاب ینطصم هجوق مظعا
 اطلس ییالوط ن رالف بجوم الب هلرانوب هیرکسع فتئاوط ایوک هرکص ند وا
 هدوقروق ناطلس هدننمز قلوا ناهاوخ یتسولج دوقروق ناطسو نادرک ور ندم

٤ 
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 E ٌخ راک ۷۲

 کو لاراهم ةدازہش هلیا قیرط هتسراو ندههش هعنصم تار رح نا .راطا

 ندنغادزاب باوح رعشم یدعاوم ماطر بودیا نظ حح یو هدازهش ها هلغل وا

 بودیا تاوص هیاسننمو تکرحند هسورب تغب هلسهیاش راکش برمشلادیدش هءاشداپ
  قمشواص یکم ناطلس بوس درک نم رالعاس کتو راف .هجرکا دوقر وق ناطلس

 یدنلق قاا هادهش ءصز هلکهریو هلا ی هش هد هسبا یدلبا رادتبا هششآ

 قارطاوباج هنیراوج هسورپ ادامعا هیهنصم بیک والثموب ید دمحا ناطاس

 یدلبا زاورب هنلع یالءا جور زابهش ید كلا بولیدیا تسدرد قرهلل وا هطاحا

 :راردپا دع ندیناخ ماس تبقفوم ینرامک هلا هلقایالوق كناکدازہش نیخروم رثکا
 تکرح هفرطرب جھ ماس نالعاس رلهسایا اجلا هنناطاس رمو هل.عامسا هاش رلنوب رکاو
 . كن رلردارب ك موح ص هاشدایو رارید یدنمهلوا رم 9 ینادلوا لانو نهدیا

 ندیا داحا هدز السن ییهّنص تعدیو قرهلغا ۳ رثأتمو ا هدایز كب ندننداهش

 راردیا :ثیاور, ین رلکدلیا راسکنا وید ن رسل وا دسب ندقح تحر

 ۱۵با هاش ءرکص ندقدلوا فرطرب یسه-زانم تطلس هرو هسا. لاح هه
 لآ قفدت لاک تالئیاو رثاشع ییدللا لیاضت هلتفرم« ات یدردنوک هنا یلوطانا

Eكرانوب هلغعلوا رتهد تس سوفن ردق كن قرف شاوا لخاد هیهعش تهذم  

 ۱ یدناف لکو بیدأت یرلنآ وا ات یمدن و, لق یس

 ول« بولوادورو یاشخح تسهر هیهنردا قرهشالوط یب یبا مور ماس ناطاس هدع

 ًاقبطت هلح باجاو لوق هليا ماشتحاو تاراد لاک یرابحابا نالک ندهرواجتم

 یدلبا سهرو فطلت

 ی دات لمعامسا هاش نالوا یصقا دصقم هرکص ندقدلنوق هنلوب هلخاد روما هلمجوو
 هل ناتنا نده ردا مرک ین هنس یهرک زو زوقطو نالعا یرفس قرش نوجا

 یدلروب راذک هرادکسا فرط ندشاطکشب هلا رادتقا بکوم
 هلا لهاحت ندنسهماس تاکرح هدتدلوا یمولعم ثال.عامسا هاش یوم كس ناطاس

 یدردنوکیراجاناو همان هدنخرعم لا ۇس نده كنسا رجا هنامدخ "هلهاعم والثمو

 لرد دیآ محو ریه یر ااو لر«هرو-د ۲ لاخ هنناکر ح الا ماد نالعاس هد هساا

 ارجا ینس+هافو كنءدشحم رکاسع هدداوس نالوا هبناتع ثالاع دحرس هدخ راپ لوا

 روشک هلیا روصن» دنج رفن كرب زوب نالوا ختم بودیا فقوت هدساویس ینکیب قرقو
 یدلوا لخاد هاربا



 ۷۳ تاعوقولا جتن

 فتاوطو هدقمئالوط قازوا یم هتکیدعهدیا تأرح هدکب ههنا ل ها
 هنادیم هاش هدلاح زمکیدتیا راذکو تدک هدنکلام ناریا ردیآ ییا) هسیا هرکسع

 عمس را تدوع كرهد (زلدک هیورلیا ندنو هللا EF ضا ردقوب رومقح

 رایدت | ید نوشروق هنوباه غاطوا هفاخالا لجال یتح بولوا هدکا اقلا هب یهاشدا
 ییادنلوا تعحر نیزسقلوا لصاح قوش رک ا اا هاش ناخ ماس ناطاس هد هساا

 الصا هنسوکتفک كرك ندنکیدلس یتفجهلوا شمتک هوا یخو ردقو د

 .تحارتسا نوسلک هلغ ناتا یناح ردقوب احا كمود هراحم الب ) بونمصا قالوق

 .تالسعامسا هاش وتکرح ییعوطهزیربت هلسباتع رمق باوج( نوسنود رارور, نت ندیا بلط

 موسک و ناز سال اض رعت هنسافتخاو تست نوخشا یسمقج هادم ل كي رخ
 یدل: تعاسم هنلاسرا نافوص

 ندن راکدمهدیر تراسح کی ولت هدراهسا هدنس هءلاطم تدوع ید تل ود یالکو

 هلیااصاک هتشن ویاوج رورغ روب نم یاشایرایدریدناق ییاشاپمدمه نالوا یهاشداپ برقم
 یدلواءاشا تاب هرارناسو هاش هليا یناخ ملسزبترس میتهدکد دلبا دای یدوع موزل بیرقترب

 هنناهوشآو تاضیرعت كنساما ودنکو هارت كملس ناطاس لعاسا هاش

 یدلیا لابقتسا یب یناع بکوم هدنسارح ناریدلاح عقاو هدنراوج زیربت بویمهناط

 هرز یسهقرف رو یراوس "الماک مه و ر 2 یر درون نم هاش

 شما تراه سک. هدقلروشحلسو شلوا فولأم هبا هبلغ ید ًاتاذو ینردسا ۳

 موحه هلدش لوا كنحرد نىم هنسلوا ندناققح لہ یراکودیا یادو ماطر,

 رای رح کی نالوا زادنا كنفت هرزوا یناْمع ےدق نوناق ندشیدلوا راکرد یرلکعهدیا

 طار هنیرکیدکی هللا راریجشزو هببعت راپوط هنبناج بوئلوا عضو هنطسو كبرح فص
 ردقلوایخد رارداح بوتل وا ناصح هليا یرلهبىعتامهم یسەقرا كنواه یودرا یدنلف

 تکرح هلیب هدایپ لکد یراوس هدنرلهرا ندنتطوبص هنیربر, كنيراببا هکیدلروق قص

 نالوا ربیعت بزع هنیراکوا نوجما كمکج هثهاکناشن كراپوط یتمشدو یدیا نمهدیا
 یدانوق رکسع

 یرلبنع بودیا موحه هللدش هنلوق لوص كنولاه کوم تاذلاب لعامنا هاش

 مورو ندقذلرا تس هنافلت یلک هلکمامریو تقو هللا ورحا ًافرحنع ندنکوا 8
 ندسنناج هقرا هرکصادکدلبا فح فیس لوتقم ییاما ضمب هلبا یسکب رلکب ییا "

 كيرا رع تامهم ررحم هجورب هدهسیا یدتیا تلوص هکمزک هنجما كنویاه رکسعم
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 ۰ هنیدادما لوق لوص ندنفرط ملس ناطلس بویمهلوا ردتقم ندنتلولبح كنیرابیا رداحو
 ۱۳۶ زرو لا رویم هاش هلغمناف لاسرا یخد همظتنم کا ندرلکولب یلوق وق

 ۳ ین کت لوطاتا نالوا نادناموق هدنحانح عاص كت وب اه 7 یدلوا روح

  یتسهاطبنع نانلوت هدنهاکشی كنيراب وط لوق غاصهدک د لبا هدهاشم یلاحوب اشاب نانس

 ۱ ا یارما نالوا شلك ههاکناشن مام بولا هیورجا ندنرارزواو ندنراءرا داراب وط
 1 یدلشاب کا شتا هنی رز وا

 رکبرایدو ناخ یالادع هنطاسلا لکو نالوا نیعم نوجا هله هلوفو ندنناح هاش

 . هناشف شنا عراوق هناد هدنحما تقوزا هیوفص دیدانص رئاسو ناخ دم ولجاتسا یک اح

 كابعامسا هاش هلفلوا فات یارح هداتفا ید ضفاور دونح نانو هدنرلتعمو فده

 یدنوط زوپ هبورغ یلاقا بکوک
 ey و یراموحه تدش نالوا هدالوا "هلهو كراساریا

 راگیسلوا راد كنبراوس هدنسوشراف كنو بوط بوناوا ماود هب هبراماهد تدمرب

 هنسهبنیم قلا وط یخد لبعامسا هاشو ناشیریو هدنک ارپ ماحعا رکاسع یتم هنغیدمهلوا

 7 یدلوا ناباتش هرارف احورحم نکشلک

 ۳ ۲ باسحتسا لس هلتحسالم قلوا رارف دنبالو یمومرا هاروب نم اش
 TERE بوش وا مانتغا یسهجوز نالوا هدنمان ما یلجات كاش یتحو یرللابعو
 یارو احا کوم یو مت

 ا ناما ندنراسخو تراغ هلغلوا ما هدیرماام رف و تعاطا عقوم یسلاها زبربت

 ۱ یدنلفلاسراو مآنعا هلوساتنا ربارب هلیر الاع و لها عیانصو رته بابرا ردق كيب طقف

 ۱۳ روا لنعایسا هاش رارکع ءدراهنلوا تولوا ناغناتشم هدغاب هداق ملس ناطلس

 بولوا زان ناز مه هدنصوصخ تدوع رابرحسک هدهسیدیا هدنراکفا كمما تل وص

1 

 1 هد ر و ارگ روق ندنلوخد هزنربت كنوباه باکر هلكملا برق یحد اتش مسوم

 EE كيرح یرایرحکی هدهار یاتئاو نامزو نبمز زادنا هلولو تدوع نو راو

 . لوتقم اشاپ دا یلغوا نیک هقود ندازوو لوزعم اشاپ دمحا هداز كسره مظعا ریزو

 هبهسساما یدلبا افرا هبیمظع ترازو اشاپ نانس مداخ یسکبرلکب یوطانا بولوا

 هدنراهب لوا یسهنس رب مرکب ون زوقط بونل وا راصا هدنا اتش مسوم لوص ولادعت

 .  یرلفرط كركم و رکبرایدو حاک هلیراتوطس تب ثكنو اه 0 عیالطو تکاب

 یدنلق صلخ ندن رللا ماحعا یاصا

۰ 



 لک ی

 ۹ نر وا نا ی

 ۷۰ تاعوقولا ج اتن

 دهقان ةت نولوا یرادفرط همم تاود هلودلءالع نالوا کا ره 8
 ريزو نوجا یسازج بیر یدشللا ضرعت هنیرلهقرف تامهم ضعب كنيهاشداپ کم
 نالو هدیناخ ملس تمدخ بولوا یسدازردار, كهلاراشم ۳1 احو اشا نانس مظعا

 هرطنق یساصاو ناکراو هلودلاءالع راح اب هلغلروسب مانعا كب ىلع ىلغوا راوسهش

 یدنلف ناسحا کب ىلع هلاراشم یتلایا شع نالشید هردقلاوذ كلاعو رارصا ندریشمش

 رظن كکب ىلع هداز راوسهش بولک یحایاو همان ندیروغ ناطلس نالوا رصم كم
 ساما ینسمنلق دای یا هدهطخ قناسلایفاک هدهردقلاوذ كلاعو ىنسعلوا طاقسا ندتافتلا

 هج وق بولوا ریغتمیرامیلس عبط كنیراترضح هاشداپ ندهلماعم هنامکحتم هنوکوب هلکما
 هداعا یدجلیا هلبباتع رهق باوج نوستیا رمتسم ینسهبطخ هدرصم هسیا را سک رج
 ی رس كن هلودلاءالع هلتسهباکح یتیدنل وا ناسحا € ىلع كنكلاغ ه ردقلاوذو

 یداروسب تعجاهلویناتسا هطلسلاراد ءرکص ندقدنلق هداتسرف فنالا عر لع ید

 ةهجاوخو اشاپ یربپ رادرتفد هلا هناب رر, یسهفناط یرکع هدنساتشم هساما
 لوصولادم هلوناتسا یدیا راشعا راستجا هراغ ییرلهاخ كنىلح یملح یتاطلس

 هدکد لدیاقسضت هلبالاّوس ندهنتف بسو بلح هي یهاشداپ روضح تاذلاب هبرکسع ناطباض
 كننشاب نابکسو ىلج رفعج هداز جات رکسضاقو اشاپ ردنکسا ندارزو هروبن ةعقو
 رابدل وا الاتسم هرک ولک شمش یخد حوا هل را ۱ ناب ییعادلو یرتا برج

 ندنساتشمهساما نوجتوعد هتعاطا تمس یداوک !یاصا نالوا میان همحع هاش

 نسحو هیداعو ناروسو یتشاو یمار هلاراشم یانالوم هلغعلوا لاّعرا یسلد سیردا
 یایا ردق شب یعرکب یلاشا رانوو ینماکح هیرمع ةريزجو نازحو سلدیو فک

 لععامسا هاش یدلبا دنب هبهلع تلود تعاطاهقر هلا فیطلت هاکوفبوخم هاک یدارک |

 ناریمریم هدننمض یطلست مهد كناغهرق نالبدیا رومأم هنصالخیتسا رکب راید ندنفرط

 هلعوقو همظع "هللاقم هدنبرق راصح جوق قرهنلوا نعت رادرس اشاپ ورمسخ نامرف

 قرهلوا یسهرم كن هللج تیرفظمو بولوا لوتقم ناخهرف هليا محع رد كم نوا

 بلغت تسد یراقاحنس هفرواو لصومو راحتسو عالق هه نانلوب هدنرافرط ناتسدرک ۳
 یدنلف عازتا ندنابناریا

 هدعاسم رهظم هدهسیدردنوک راحلبا ًاررکم نوجا حلص وفع بلط لعایسا هاش
 E ےلس ناطلس رکا بوزای همان «یروع ناطلس-نالوا رصم كلم ند
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 E 2 رع كلم تبوت هدعو یحعهدیا طض یمحع روشک هسا ردبا موحه هناربا اهد

 1 یدشلا راک ذت یتسملفاب هنسهراح كنو ندیدمش یتم هنسلوا راکرد یحهلک

 یاصاو یک تیاقر ورید هنس قرف هسیاهنس هک ارج تلود هلا هنس تطاس

 . ناطلس قرەلوا لهاح موقرب ربکتمو رورفم هنیرلتراهم نالوا هدتسورف نف هدک ارج

  هدطسو" تروص هل بسح قلوا شنلوب ردتقم ريغ همت ینتنکمو توق هجرد كميلس
 راب دالاشاب کا ترساح هتوادعو مکحت راهظا

 .نارکتاهج اوا روهقم هلیایناخ لس توطس فیس لبعامما ءاش کا
 هلبسل وا کمهنم هت مشعوشء بودیا تمادن هنفبدقح هبرح نادمو تعارف ندنسادوس

 هدهاشداب نهذ برع روش هک رسل یتیم هنفیدلاق لاح بجوم یهشیدنآ ندسنا وا

 زوقط هلت رفس هنیرزوا ناتسا رع طابو ناربا [رهاظ هلع ۳ نا دكا نالوح

Eمرکب رایدهلیا رکسع ودق ك رکب اهابناند مظعا ریزو هدنلناوا یسهنس و  
 یدلبا توطس یاولكيرح اقاعتم یخد ملس ناطاسو تکرج یرغوط

 ی ىو اطلس هلن رافس اشاب هح هر نداصاو هداز كرز A ا مور

 رحمداخ هلیا ناب تک ر ح نالوا هنیرزوا ناریا هدنواه همان ناناوا ریطستو لاسرا
 0 یروغ ناطلس کل E BA J رولو اجر رککیریخ یاغد ندزکشدلوا

 ۰ یتشمدبع كبجوا نوا ادعامندرکسعو نابرع یم هنکیدلبا سرفت ینتبن كرادتقا دناب

 | نوک جرب تاقالمایدل هليا اسلارابثم ناریفس ءدبلح كردیا تضهن یاوا كیرح هلی
 رفس هتیرزوآ نازیاو هدانا بیطتلب هلآ راک مالا ةظحإلم هركص ندکدلبا ربقحو سبح
 وید زکیدلبا هفت ینتم نع بی ردنکسا كرك اغنود نوچ هدلاح یفیدلوا زکدایم كما
 ۱ یدلبا هداتسرف همان باوج 5 یی رعت

  یصعلود رررس لسقت امهل اراشم هدقدل وا لصاو هلحم مان هرد قاحو نواه ی کوم

 هناتسبرع دودح ید مظعا ردصو هنیرلکدلبا ریر ۲ نیرلتشذک رس هليا ی وک نابزو
 تصخر بابدس هدکد لیاتعجاص ههسک ارجتماک نوجا روبع ندنربعم هطالم لوصولا
 . یقفاوماقبرط ینیدلوا تالاس كنیروغ ناطلس ین هنیرلکدتپا توادع هزاورد حتف هليا

  بولبریوج هنفرط هلق نکيا هقرش یزو كنوباه یودرا قردلوا قباس منع دکوم
 یدنلق تمظع نسو" قوس هنیرزوا ناتسبیع

 ی a هرکصندقدنلوا طض مورلا ةعلقوینسو ییرویدو هطالمو باتنبع

 - "هلتاقم هلبسودرا رصم هدارح مان قباد جرم عقاو هدنبرق باح هدننجر یسهنس ییا



 ۷۷ تاعوقولا جات

 ناطلسو مزهنم هسکارج رک اسع هدنفرظ تعاس شب بولوب عوقو هروهشم همظع

 یدلوا مدعنم نددوهش راد ید یروغ

 بکوم یناکسبلح هلیسهطساو كب یربخ ندیا تعاطا ضرع بولوا یسلاو باح
 یروغناطلس رایدلوا نوصمندنراسخ و تراغ ندنرلکددبالامقتسا هلا مظعت لاک ینویاه
 هربخستیخد یلوبناتسا بویلوآ عناق هنماهوا كئيا طبض ردق هرادکسا یک لیعامسا هاش

 نکو دیا سا باستا هک یلات لوا ےک کک
 زی هنا ضرع ینعإ نوتلا كرم زو و نانلو رخدم هدنسهنس زخ لح

 ماس مادخ طوبضم م ربثک لاوما نالوا اما عودومو هراس یاشا هليا اريل نویلمرپ

 . یدلوا قاع

 اچ تروا لالجا مال بقطع هماش فرط کچ ندتماقا مدح نوک: زتکس قوا
 کاح هدهسیا ربشلوا تعاطا ماقم ٌهتسب فص یاکس فیرش سدقو سلبارطو صحو

 ءرصمبودیا تماقا هدهزغ هلیرکسعنابرعو هسک ارج رادقمرب یازغ دربناج نالوا هغ
 هدنراکفا كم لا صالخت یماش هسیا ردیا رابتخا تدوع میلس ناطلس دوخایو قلوا ءایسدس

 ربمدت یتسح بولا لاسرا اشاب نانس مظعا ریزو هلغلوا یهاشداپ ةدرکققح ینیدلوب
 .یدلریدتیارب زعتهلبارشمش هنایزات یسل اهاهنغنالوارساحتم هب هلماعمدب هدنقح هسنامع دونجو

 نوجارصم خست. هرکص ندقدلوا فرطرب اتش ٌةلئاغو مارا یآ ترد چوا هدماش ۱

 رکسعیساق هدکدتیا نایب یهیرب تالکشم اشاپ نیلماسحندارزو بونلوا ماقا هتیرزع
 فیدرت هباشاپ مدمه نالوا نابرق هننرفس ناربا ندنکحهدیامازاتسا یعاهواو:روتف هدنیب

 ۲ دنا فربشت هللا تداهش تلودو

 هاقمالاق تراسحو تردق هدهسمک هنو مالک فلاخم هن واه دا هتنرزرا كوب

 قره واراتخا همىظع تالکشمیک كنروتک رارب راخذو وصنالوا یموزلهنوباه تکو

 نیزسقلوعوفو راش نالىقروف هلن اب رارومغب اضعب هلیاقح تبانع نکل رابدازود هلوب

 ةکر ب عقاو هدنبرق رصم هدخلس كنسهفيرشلا ةَملاىذ یسهنس ییا یرکی زو زوقط
 .یدنلوالاحعتسا همزر مزب سسر نوکلوا ناهو لالجا تاقدارس بصن هلح مان جالا

 هبنادیر یاناموط ناطلس ندیا نطلشت هدرصم هرکص ندنتافو كنيروغ ناطلس

 شا نصحت هلا كنج تاودا راسو و بوط یودرا يدلبا لکشت هدنسا رگ -

 لزا لااا یس هشیداوا رخ ندید لاوحا-ربدت .نحاص ماشداب ةد
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 .  بویلوا ریذپ هجبتن یمدقاو یس كياناموط هلغلوالصاو ندفالخ فرط ها رو
 . یدلوا روج هرارف هلبا راش دنا عج "

 بولوارابغا رای ؛درکمیلستیراتراسج طرفو یرلقلروشحاس كنيرايدنج هسکارج
 یسیادف سکر ج رفن چاقر, هدنرلکدلبا سرفت ین رلکچ هبمهدیا هلباقم هبهبران هحلسا یتح

 E موحه هنیرزوا نویام یو نوا كعا ترضم لاصبا هملس ناطلس تاذلاب

 3 مدشید قاحنس لوب هدرخآ عقوم یرلترضح هاشداپ قرهلوا ندنسهلج هینایر تاقیفوت

 . ةتشككب ساو یسلاو .باتنبعو كب دوم یلغوا ناضمرو اشاب نانس مظعا ریزو ناروط
 3 یر ندنارسخو تبخ نکیا راشم شلاح هنازاس ناح هجرد وب نکل یدلوا اضق میت

 ا . رلیدمهلوا لئال هئیشرب
 رصم هليا «هاق هک نوک ورق هاب تکوش میلس ناطلاس هرم ندقدلو مادخ هب را

 . رایدروس لوزن هنوباه رکسم نالوا بوصنم هدقالوب بوک ندا

 هرصمةتخب هلیرکسع نابرع یکیدلیب هديا عج یابناموط ناطلس هدنرورم نوک دنچ
 هج رکبو ناح دعبالو دتم هبزاع هدرېش نورد هحک يوا نو وا بودی لوخد

1 
 ا اود قوس هرارف بناح یابناموط هدعباز موب قرهلوا ناف هدز بالسب ناوجوت
 . راب دا دنلب یتسادص نامالا ید رم 2

 روح همللست RE هی سا نالوا زومأم هنقعت ید یاساموط ۲ رخ وه

 هدنتیل قعالل وق هدنکللاو رصم عم یه اراشم میاس ناطلس هدقدللوا لاصیا هنویاه روضح
 یاناموط , رص هللا TE SE) EE راهطا هناشک سس هلماعم هدهسا شعلو

 رکن وچ یدنلقرادر هو هل وز باببونا وا ۽ ملست کی لعهدازراوسهشن )دخل دل وا عطقنم یساده

 یدوت وط لدباک ندا قوا شنا بلصدروکذم باپ امدقمرلول صم یتسایاب كپلارا
 هتکلبلاو رصم اشای سنوی نها السعا هیاظع تارزو ماقم ءرکص نداشاب ۲

 E . یرامرح هسکارج یاما نالوا لوتقم یشان ندیم هد هسیا شیوا نيم
  بولوا ند هسکارح یایما هنی ماشو کب یروبخ رو حو کح ندنغیدالشاب هەر ا

 نوحس هظفاسحم رصمو هحوت هیلمع دربناح ندیا تلاخد هب یتاخ ملس هاک اب ا

 ٠ ھدرصم ردق یآ ترد ا زاوا كسش و یرحیکی رویشب هنثعم كب یربخ

 ۱ یدلروسب تدوع هبلح ندناو هماش بناج هرکص ندتماقا
 هد تبحاصم هلیراترضح هاشداپ اشاپ سنو مظغا ريزو نوکرب هدهار یاثئا

 تاخرب وب :ندقدنلوا حتف رصم ارکج راتقشمو تمز ردقوب ) نکیا رارولک



 ۷۹ ۱ تاع وقول اتن

 تراسج هضیرعت وید ( یدیا رازلک بوشود هکهقرا كرللوق رلهسلیب یزککجررو هسکر ج
 هرکص ندکدر,دتیا لتق یهلا راشم ۍاشاب هدقحاروا بوکح ینشاب كنا ناه هدا یی

 ماود هلو هلردب ا تحاصم بوربءاح هنئاب یرهداز اشا لاک نانل وپیرکسضاف یون ۱

 34 میام رس

 یمیلس ناطاس یسیدنیرس قرهصاب هنسیدنکر وصرب هسلصن یتا كنءداز اشاپ لاک یدابا

 ی املع) هدکدشود هبات هلاراثم یانالوم ندنکیدلنا قرغ هروماح ردق هغایآ ندشاب

 هنب رز وا مهو ودنص تاو ا ردعاهاسو رخ ثعاب روماح نایا رحص هعرزوا ندنعایا

 هلاع ینغلنادردف هلبا هلماعمو و یدریدتیا طفح بوراقبح یتسهحارف ويد ( رانوستروا

 روروط هدنرزوا یرلهقودنص نالا هحارف روکدم یدریدلس "

 تاکر هدنلح اشا یرب یا لوساتسا ناشوا باتا هب یمظع ترازو تمدخ

 ندغیدنلوا عامسا یفیدلوا هرزواعامچاوب زحمت هدغاب هرق كمجح هاش لوصولایدل هنویاه

 هرکصندقدنل وا مازعا نوجما دحرس ٌهظفاحم هلاراشم یاشاب هلیا رکسع ردق كم قرق ۱

 بجر یس هنس ترد یزکب زو زوقط كردیا مامز فطع همور بناج یرلترضح هاشداپ
 هل وناتسا اتشلادعب تولوا لحن سم هبه ردا هدر وص نوک جاقربو لصاو هوس اتسا هدنش رش

 راډ رو کچو
 هنیروما مظنت كنهحوتفم كلعو مارا ماخ برض هدنس هلباقم كجءرب مظعا ریزو

 تدوع ناذستسالادم هلغملا ربخ ینیدلوا نازیرک هنانارخ ساخ تع ءاش بودیا مایها

 هلساوعد كلبدهمو رارق هدراغر هدنتمسد اقوت "دشفم مان لالح ندنساقشا قزو

 اشاب داهرف یسکب رلکب یبا مور هلفغلوا راضتسا ییدلبا عج اقح ردق كب یہ ۳"

 قاحتلا ههلاراشم یاشاب یخد هکب ىلع لغوا راوسهش یک اح شعصو نایت هنلاصتسا
 كرها بقرت هلوصو كناشاب داهرف هلاراشم ريم یدشعوا نيقلتو هبصوت یا

 ءهرکص ندنخرات كسو هدیناخ ناملس رصع یدلبا ریمدنو لکتت ییهرونع یایقشا
 یندلوا هلیقیرط سابتقا ندرانوب یریبعت یلالج هنیراتعج اقشا هلوقمو ندیا روهط
 ۱ ح ردپ و رص

 كنيدلا الص كلم بلص لها نالوا یلوتسم هماشلارو فرش سدف تدمر

 تم رکن زا هدننروص روهه هد سهر زح سودر هدنرلقدنل وا درط ندرلاروا هلته :

 ٌءوق یرلکدلبا هكرادتو رارونلو! دای هلسان ربلاوق قرلوا هنسانعم دهاحم بودیا لیکش
 ۶ یدیا رارولوا لوغشم هلتتمنص قعوط ییهبمالسا نفس هلسهطساو هب رحب



 غ رات ۱

 ۱ فرص هنیربخست كبسودرو رادتبا هنیراترضم عفد كرانوب هدنرصع موحیم اف

 .  راییادف ینوردو شعلوا ناصح هليا تاماکحتسا هداعلاقوف یسهعلق هدهسبا یدللق رادتقا

 ۱ یدتشمامهنلوا قفوم هنطض ندنشیدلوا شعلوب ولم هليا

 کنان ارب هدنسهرا رصم هاب | لوسناتسا و ندفدن وا حتف رصم نکل

 ۱ تاسودر لاح هعم نند یسمربک هتبنما تحت كرانوب قرلوا ندنحلصم تمیط كا
 بغرتو قبوشت هصوصخو یملس ناطلس تلود یالکو "ءانب هنفیدلو طونم هنیرخست

 ۱ رلبدیا هدکعا مادقا هنکرادت هضتقم تامهمو

 نالوا ۱ سست زونه بودیا موج هناریا اهد ءرکرب هسیا یراترضح هاشدا
 ملقارب رصع یاملع هکو بلا قرهلوا هدنتنن كما انفاو وع ییهبوفص تلودو هعش بهذم

 كمبلسناطلسو ردولربخ اهد كلباناماسم ناتسرخرب بولآ یوک یوسعرب ندکلیاحتف
 هدکم ا ضبرعت رەد زلوا یضارالومهسیااکوب بولوا یدّوم ینیملسمءامد كفسیناکر حةهفاک
 هبهتکن و یخد یرلمشلاح هلاغشا یملس ناطلس هلیرتس سودر كنالکوو ندنرلکودیا

 زسرحر, ی. زس میهدنسوزرا كمما حتف رامیلقا نب ) یراترضح هاشداپ ندنفیدلوا یتبم
 3 رفسترخآ هرکسندنوب من هکویلاح زکسرتسیا كمتالوغشم هلا ریخست یتسهریزج
 باجحما یتسانف كمدا قوج نما ارز ردش هاك مزال زلاح را مزبو .ردقوت مرفس هقشب

 ۱ ۰ رایدزوسب در ییرفس سودر هلبمالکلا عماح باوج ( رویهدیا
 ارادا بويا ناسحا ناما هنسیلاها هدکدلبا ریخست یلوبناتسا موحم حاف

 .Ex ةطات ید یه وسع ی ااو شنا بصن قب رطب هلا تاراتما ضعب نوجگراهبناحور

 یلوساتسا هلس ره رب اصا ضع و اتو نزوق هتناق هدنروم تدمرب یدبا شما ليڪو

 ا تموکح لنکشت هدهرومو هدنوز رط تقولواو یرلکدشود هنسادوس كیا دادرتسا

 تیدأت یرا رساحتم هدقدلوا عاعسا یراکدش رک ههر ا هلساةلعت یراروطارعا مور

 میلس ناطلس ندننیدنمهلوا لئاز "الماک هسوسو وب یخد هدنرصع دیزیاب ناذعلس بول وا

 .یدلبا سای رامتک بودبا كرت یلومناتسا دوخایو ینرام لا مالسا لوقای كنسهفناط مور
 ندنضعو تبه تدش ثهاشداب نکل بوشود هارطضا هدیاب و تلود یالکو

 5 شیدلبا تعجاص هیدقا ىلع یللسز نالوا رصع "یفم ین رامامهدیا تراسح هتفلاخم

 اطعا یخد نامرف هعطقر, و ناسحا ناماو دهع هرانو موحم اف هملا راشم "یتفم

 یاامرف میلس ناطلس هلکّعا اتفاوید زلوا زئاج ًاعرش فلکتو یدمش ندننیدلوا شلپا
 هدشرح رب نامرف نالوا رکذ هدقدنلوا هدافا هقرطب تشک یدابا بلط وید مهدوک



 ۸۱ 1 ۱ ( تاعوقولا جات ۱

 تابناهلاراشم فم ءدقدلوا رام رک هناکشماهد تاقر شا کلا ناب را ور
 یادا هدنویاه ناوید یثک ییا ندرلیرجسکی داتخا تم هنکیدید ردفاک ید هدام

 یدلوا فرطربهناغ هلغملوامکح هنماعیساوعد كنب راترضح بوضغناطلس بودیا تداهش

 قحا بودا تع نع هه ردآ ی هاشداب هدنناعش یمهننت قلا یعرکب زوزوقط "

 هدنرللوصوهلحم مان یبوک شایضوا یراق دلوافاصم فد زاس بیترت هی موحم یراردپ

 بولوا رطضم همارآ هداروا ردق نوک قرق هلفلوا دتشم هچ ریش بلع یراقدلوا التم
 رایدروسب اقتراد لاح را هدنلاس یحنزوقط كنتنطاسو هدنشايرب یللا هدنلاوش هروب رص ۀنس

 ريخ ندللع لاوحا رداق هعاشا ییدیدهتو رداہو ریدم یرلترضح هلاراشم هاشداي

 رایرمش رز وک فطل لئام هناراکمرک هدهجرد یساضتقاو لئاق هقح فو بوضغ

 .اصتا هلا هروک ذم فاصوا ندنسایانم ها تایاکحو هطوسبم لاوحا ای دیا ناشلامظع

 ۱ . رولوا لصاو هو عقوم یرلف
 یاشاب هدک دان ا شفا یتورد رمضم هب اشا یرم مدقم ندتعنع هنیرقس ناش رع

 یالکشنالوا هدص وصخ و و ۳ اره یک رويو را هللا راشم

 هتشيا ).بودیا باطخ هیاشاب یرم حتفل ادم یدشلوا یراضع رهظم ندنکیدلبا نان

 او رکی واع یا اراک یاشایرایدرومب ( مدتیا حتف یرصمو مدتک ن

 لاح قفاوم تاظحالم كکیدلبا ضرع كنس قو ) هدکدلبا رارقا ینتفاخس كنسهقاس

 نعط وید یدردلوا یراشادنرقو یتسابا اکب قلخ نکل یدیا طاتحاو مرح قیاطمو

 شومارف یمهت و هليا تمدخ رب ا هبهلع تلود ندنرلقدلوا هدکٌعا مانشدو ۱

 . ردراشدویب ( مدآآ همزوک نهظوحلم تارطام یشانندمشیدلوا رویم کمی
 وب ندنفیدنوط یردپ كو مز, كنلرومت ) هدتحاصم یاننا هبا شاپ یریب هني نوک
 هدکاتموکح هدناتسدنه نوجا یسهلازاكنوب یدقار کلر هدنرزوا نمهلاللس تفک
 كنهعقوو ) هلا راشم یاشاب رلیدروس ( مرتسیاكمنا رفسهنیرزوا یرادالوا رويت نالوا

 تاحوتف ردوو ] رحوم ز زکه ذس تنطاسو شا روصنامز زوحم ندهنس رو ندرروا

 ییدع كناتسدنه هفام عم ردشلوا لئاز هلتعیبط کلوب ندنکو دیا شلوا ربظم «قراو

 فرعتلاب ییعفوم لانق نالوا داشک هد عرصع هدک دید ( ردلکد هدناکما دح رثس واس

 هک ردراشمروس ( مردک هناتسدنه ار و ردیا قاصلا هزکدقآ یشیوسرح نداروا
 ردلداع دهاش هتسرلف وقو نالوا هلاع لاوحا هو

 ی_رالتف بودیا بضع ندرب هي یشک قرق زوتوا ندنرلاغا نویاه نوردنا نوک رب هني
4 



 خراب ۸۲

 3 و .دکدلبا عامساقفک یدنفا ىلع یللسنزرممع دو ایا صا

 ۰ (كدالشاب ههلحادم هتطاس روما نس قارا یدنفا) "اباوج هنسعد مدتشیا هعفور هلوش

  هزمشدلوا رومأم هتسهظفاحم هلزکهبورخا زوما زی ) ید هلاراشم "یدنفا ردراشمروسب
 م لاوحا حالسصا ) یراترمضح هاشداپ هدک دید (مدلک هناس ییهعرش ماکحا ینم

 گران ماع حالصا ) ًاباوج هنکیدید ( ردیلکد شسشلوا زیوج یلتق كهقرفر, نوجا
 ۲ لا ود ( ردهدهافک ةر قفلوا ریزعت هروک هنیراتخاق ردلکد صحنم هنس رللتق

 رانوسامروط هدموبق نکل مد زاو ندنرلاتق ) یراترضح هاشداپ هیرالیا لاح تقیقح
 - هناهاش هصوصخم مادخ رلنوب ) ربارب هلرکشت ضرع هلاراشم "یفم راشمرد ( رلنوستک
 . . رارولوا رطضم هتل هدهلئاس تامدخ هسیا رولبراقج هراننانالب یتیم هنیربقدللو ندزک

 ناملسم لالا تب بجوم الب هسا رولیریو هراننان ردلکدهکتطلس ناش قفاوم هسیاوب
 4 لا مدتمدخ هلیا رب زعت هروک هنیراتحابقو كورورب تفاع ماعا رولوا شعلوا رارضا

 ردراشلا لوف یقح مالکو هدک دید

 و حت ةن تاکریلاوبا نالوا ز اخ فرش هدنرافدلوا ماکب هلحتف رصم

 1 ۱ روح هنش رش نمرح “لاها هقشب ندقدلوا رمظم ه هساف تاعیرکت یدشمردنوک یناغوا

 . هنطبض كنيرافقو هیرصم ُهفلاس نیطالس رصم یاملعو رایدردنوک هبطع نوتلا كب
 . تاکربت نانلوب هدنسهنیزخ رصمو رایدرویب رابتخا ینفرط یساقبا نکیا راشمری و یوتف
 3 و ۴ر ک باحعا "هلجاو هبیهانتلاسر ترضح تادوجوملا هام تاذ ینا هللح

 3 هلخح ییهرصم هنیزخ تولآ یساریغ نداشا رداون ضم هلبا هنس تاناما بوسنم

 .  بودیا هظحالم شرد یی رلتفلا مدع هلسهرادا ناتا رع كنسارزو مورو رلیدبا

 ۱ بانج ولع _ینهلس ران و رایدریو هب یلازع درناخ یاشو کب یربخ یرصه

 ۳ ردنذتاالف تحرک و

 اما هی بتک ٌةعااطم یال کا هلغلوا زا" تیاث یموخوا تاون هاشدا

 * ءدکدنیا لوس ندنس یرامرحم ض» یدلا رنمروسب تنغد الصا هنانیزتو راردیا

 بیت یک زب ردامیظمت هنیراهاشداپ یرللا سبلت همسر ةسلا كناماو الکو )
 ۱ اس راشهروس ( )مدیا تفلک راتخا هک رز وجم

 ر < لب م با هلتلوا یلاوعتا شاک مات ی هم فدا اش لاک مالک لصاح
 یدنل وا لاقم



 ANY تاعوقولا جراح

 ريدتلا باص فسلا بحاص ي ري هدمزخ ناوجو هدم نع

 رشم هده یدبارتسلا ریزو ه مه یارفصا مه یداازا- قش مه

 نیت . ینمریو یلوف یدیا هزل چ رجنخ یلید یدیا ریشمش یا
 نیک ماع یدل وا یاس وه ید نا قوت وا

 نصف و رولوا دود ىلط ۳ هد رع یدیا رصع سمش

 رررسو جا یدردبا هلکنارخه هو رلکب ردیا رخف هليا تختو جا

 ریفنو غيت یدیرغاح الج هک @ ٠ رورسیدرولوبهدروسلوا یلکوک
 سظن E1 خرچ روب یدنمروک 99 هدنشع مزو هدنشا مزر

 نبنم رهم هم, ناونا هسقح , هه راد مش همزر نادم هسرک

 شمش E افرا و  یرش لوا 9 راد قحیلوا

 غيت مه ۲۰ نرهسلغا ق مه @ غیردو فح همیاس نااهل فح

 :هدازهہش نانلو یسلاو اسنغم و افخا یتقو كملس ناطاس اشاب یرب مظعا ریزو

 .تخح و لصاو هلوبناتسا دیدج رابرهش هلکا اهنا یهوزا یدورو تعرس هناماس نادلس ۰

 هللا نواه یودرا هدقدلوا دراو هلا راشم یاشاب یربخ یغیدلوا لئان هایظع تفالخ
 ردپ یرلترضح نامل ناطاس یدلیا باتش هلوپناتسا باحصتسالاب ییناخ ماس ُهزانج

 هنیارس ازم نالوایرابوغص هاکهزن هدنراناح نحو لابقتا یتسهزانج كوا ©
 ملس ناطلس هکرایدریدتیا اشنا تاعرفت و عماج هنیراوج و هبرت هنیرزوا بوریدتیا نفد
 . ردفورعم هلکعد یعماج

 لان دربناج نالوا یسلاو ماش هدقدلوا قافا رشتنم ینافو مخ كملس ناطلس
 توعد هقاقتا یی قربخ ۱8 نر راو یک هکعا هداعا ینه رصم هنری اکا

 هنتم یلوصح لا وب ندنغيدلوا تاذ رب یشیدنا رود و ا هسب الا یوم بودن

 نوجا عفد یتطلست ندنوزوا ودنک كنللارغ قحا بودیا كاردا ینغیدلوا هدهلاحیتسا ۱

 یلح كلام درناج نیرانب . یدلبا قلعت هنیرخسل كسلح یتباجا هوعد
 شقا رگشعغرس اضاب داهرف مدقتلوا لاو وام تا یخ یی تا

 نامرف نوجا یا دادما هیاشاب هجهرق یظفاع بلح ی خد ههداز راوسهشو لاسراو
 . یدلل وا رادصا لیاع



 دن تست

 . نخ ناملس ناطلس هرکص ندقدنلوا لاسرا هلبا اشاب ینطصم ینا ریزوو راضحتسا یک

eاے ی ۹ تک 3 ۳ ۰ َ  
۰ 0 

3 E رات ۸٤ 

 ندبلح طبخ ییا غ دربناح ام اهم كنهداز راوسهشو یادقا كملاراشم طاح |

 هماش هلکا وکم ین دسا تیار یخد یلوصو برق كناشاب داهرفو شانام عودت 

 نالوبعوقو لوصولایدا هنیراوج ماش اشاب داهرف یدلوا رظتنم ۳ مودق بودا .

 و ندننیدلوا لوتقم یخد یلانع درناحو لوذحم و مزمم هماش رک اسع هده راح

 یدلیا تباهم رادید ضرع رارکت هقلخ ناتسبیع یناڼع ںیشمش .

 نوحا قمردناداد هناح وتف تذل ی رات رضح ناعلس ناطلس تل ود ناکرا فزاوچیاد  3

 قیوهت هنحتف كدارغلب ها ناس یکیدل تعراسم هنولح كيري كناارق راحو تغرك . ۱

 ورو بونلوا تدالج دنمس قوس اوا ینه ید یعرکی زود زوقط ندنرلکدلبا ۰

 یره هلوط هلتم نیدو یراودنک و مانعا هنسدرصاح دارفلب هل وا یناشاپ یریپ مظعا ۴

 هدنهاکشیپدارفلب و تدوم هلیارب د" بحاص یاشاب یاہنا را نکیا راشلا م ادقا هرو .

 اق هرکص ندهرصاح ردف یارب رابدلبا تاقالم هلسودرا مظعا ریزو نالوا بلفراد 
 رکهولجهدحتف تأصیخد هقناپ ددع دنچنانلوب هنراوجو رکی رفظ غبت رسم 7 ةونع .

 ةةطالاراد باج هلا لق هلوساتسا یرادقمر ندنسلاهاو ماعا یرلهظفاحم سا هلغل وا

 و . یدن وا مامز فلطع

 ترد تو زوبتلآ ندنیافس عاونا نوشربخیست سودر نالوا تلود رظن حمطم ۰

۱ 1 

| 
 ب
2 

۰ 

i 
۳ 

 . راذکهنسءریزج سودر ندنسهلکسا سرم رمو رادتقاو تمظع بکوم قوس یراترضح
 . قوچكيو یداب هلاتقو برحشلا لاعشا زودن وک کو هحیک ر دق یا قتل | هعلقتناتمرایدروسب

 | هدنراوجو رخستو حتف هلا ءرهاق وق هرخ الاب هدلاح ینبدلوا یدّوم ینافلتو تاعیاض

 1 یطستو جرد ه یناخ ناملس تاحوتف رود یخد یرلهعلق موردو و رکنا عقاو:

 . یدلوا عقاو نوباه تدوع قرهلب روبب

 is ریه هلغملوا یتموصخو ضغ ههداز راوسهش وری دهوا كناشاب داهرو

  ندنعوقونویاه کرج هسرزوا سودر ندنکیدابا نمت ۶ هاتم قعلوت هدلالتقسا یا وعد

  یعیدشمنلق :مانعا نوجا دس یراوسهشنا هضاف انطابو دح رس هظفاح ارهاظ مدقم

 هبردقلاوذ نافملوا لتف هدقدلوا لخاد هنسودرا كناشاب داهرف ًاداعا هنتفادص طرف كب

 2 . یدلوا یناشیر و لالخمضا نیهر ینادناخ

 رسو رشتنم هنج لحاوس یراد ول كرو" هدنماا رخاوا هسک ارح تلود

 ا ضرعهدقدلوا لخاد هبهمنانع تموکح رصم ماقا بولوا ردتقم هتموکح لکشت ل
1 



 ۰ ' تاعوقولا جات

 اصاو رک هس ص ض» ندعاخ میل س فرط ند راقدلل و روح هب یرباامرفو تعاطا

 ۹ یدشمنلف هحوت هباشا لاک ندننادما رس هرو ص تادن ول یانکب رلک,و لاسرا

 ماها ههکسو هطخ لیدبتوماق هلالقتسا یاوعد یحراخر هدنمان ردنکسا نددنو هفت اط 3

 .تکلم شیاسا و هلازا موقم "یتش هلیتریغ ریشمش كهلاراشم ناریمریم هدهسیا یدایا
 یدلوا لصاو هنونابه باکر یرثا ترسمربخ ینیدناق هداعا "

 ريزو هلفلوا دراو یانو ربخ كکب یربخ یسلاو رصم هدنسانئا یسرمصاح سودر "
 .یدنلق لاسرا هلبا رلهغرداقو لالجا هللا رمعم تموکح اشاب ییاعصم نانلوب ینا

 .مظعا ریزو یرلنرضح هاشد هاب نوک رب هجءهرکص ندنعوقو نوباه تدوع ندسودر

 كما دنمرهب هلا بصنم لوس رب ا موق رب دمتعمو لوبقم تباع ) هیاشاب یربپ
 .توغ هل وا ) هارد سرقت یهتکن 4 راشم مظعار زوو ما هدافا كرهد ( مرتساا

 یرببنکلاا ماق هیافعتا هلسباوج (ردعرومأم هلزکلوق نالوا قبال هنیراهدنب قوئومو
 یدلیاالتعا هیامظعترازو بصنم اغآ مهاربا یشاب هطوا صاخ بونلواناسحادعاقت هناشاب

 .یراردپ بولوا ندنرارادکما كموحم ےل ناطلس هک اشاپ دحا ناناوب یالریزو

 ندراربکبقع نکیا راردیا باتش «یلوبحا هلتدوع ندهمداصم نالوبعوقو هلیا دیزیاب ناطلس
 نامرهق ندا رهقو عفد ین یتسهلح هدنراکدلبا دصقءوس همىلس ناطلس بوشت یر جاقرب

 .فالخ هلو كیوناه رهم یدشلوا ريزو ارخ وموروخ ارم هدعاخ ملس تّطلس ردنامز

 یدتکبولوا بلاط هنکلبلاورصموبلسنم یرارقو ربص ندنسلریو هیاغا مهاربا لوصا :
 هنکیدلبا ماها سف بصن هنیدوجو یانفاو ماق هدتناها زکیع كناشاپ يهارا نکل

 كجلا ناصع نالعا هناحوب نم تاک رح یفیدلوا یدصتم هللا بارطضاوب هدقدلوا علطم

 لر هلسدیدابا .تأرح هرکسو هبطخ لیدبتو تردابم هلالفتسایاوعدو قرهلینوق هنکنر

 باحیصتسالاب یتازادفرط .كب دنع ندهیرصم یاا ییدلبا طلست كيلا راشم ردص
 . رلیدلبا اما یههرصم هنیزخو انفاو لتق هلا موج هنیرزوا هلاراشم یاشاپ

 .مظعاررزو یسههوستو میلظنن كن هبرصم "هلتخم لاصم هدقدلوا تلود ردلصاو ربخو

 اقر نینمنلق مانعا هلیا لالقتساو لالجا لاک بونیروک جاتح هنسمتک كناشاب محارب

 ۔ یدلبا تدوع هءزکص ندقدلوا قفوم هتکلم شیاسا ةداعاو تماقا هدرصم یا

 ناخ ناملس ناطلس هلت سورکنا روشک یخست یسهنس کیا زوتوا زور زوقط
 عازتنا ندنمشد تسد عالق نانو هدنسار هر بودیا تدالج دنمس قوس یراترضح
 . یداوا لصاو هنسارح جاهم نویاه بوم قرەنلوا



A۸عزا ا ٦ 

 Es ندهیوسع كولم رواجتم هدکدتیا عاتسا ییهاشداپ هجوت یلارق راج
 ر هدهسیا یدلبا تردام ههلباقم هدارح روض كرديا دادعاو عج هلک رک اسعو

 | ۀرئاد یخد یسودنک و مزبنمهیا لماک مازهنا بویمهلوا تمواقم روا بات هیهیناع هرهاقت
 2 یاتخ تنهر هنهاکش نیدو هلا نوباه یودرا یزاغ هاشداب هلغلوا مدعنم نددوهش

 E . یدلوا دورو

  بواوا ندینایلس هاکرد مادخ یفللارق راح هلغلوا رادیاپ هدیربنامرف ماقم راج یاصا

 7 ا رررسرقم بولبروسینازرا هشونا لغوایاب لدرا ندا قس للح دعو هدنقح

 Es ى تي اچ هنماخ

 . یجاحویغوا نونلاوذ هدلوطاا ن کیا لوغشم هایرفس نوركا ناخ نابلس ناطاس

 ۳ 4 تارشس كمب روا رب نالوا ممتج ءدنزآشابو روهظ رالالج یک یلغوا شاتکب
 مانعا اشاب میهارا مظعا ردص نیفعلوا عاتسا یرلکدلبا روشورش یاقلا هبهسورحم كلام

 e بوایتوط ید راموفمو رامرا اقش ١ تصح هبراحلاب بونلوا

 . یدنف رایما

 شونای نالبروب بصن یلارق رامنندهاشداب فرط كشودنرف نالوا یلارق هحع

 تکرحهبناطوا رارکتییا روبحم هرارف یشونای هلیاریخست ییدوبو موج هننرزوا لارق
 . هعلقو توطس یاول كيرحت یسهنس شب زوتوا زوب زوقط هلکلیا مازلتسا ینعوقو نویام
 ناسحا هلارق شوا هنی قرهلبروسب تدالج ٌهَض ؛دروا قرلوا هعفد یجنکیا نیدوب
 هن ورف و نالوا ی هلا كناارق راح نالوا لوتقم هدنسه رام جاهم هتشا 4ندفدن وا

 ۱ . یدنلوا نییزت راختفارمس هللا جات یغللارق راج مردق نانلق ریبعت
 ۳ ۱  بونل وا تکر ح هنیرزوا هنایو هلتنازج بر هنسهعقاو تاکرح كللارق هحع هدعب

 . ۰ یدمهلوا نکم یرضست هدلاح ینبدناوا هبراحم هلتمرک لاکو ءرصاح نوک یعرکی
 هلسههلاطم یقمانوا جاتح هیاةمظع تافلکت یسهملق هنایو اشاب میهاربا مظعاردص هکنوج

 ینبدنل وا ماود هبءرصاح اهد تدمر, هحرک | یدشاا روصق هدنناحصتسا رلب وط كوس

 يآ هنایو ًاتاذ هدهسبدبا ید ینجهلوا اعءولج هدرمسب" تار بولطم دهاش هدلاح
 لخاد ید اتش مسومو لباقربغ یطسح ین هتفغیدلوا لاصتا Ne هد همالاسا كلام

 CE TE یسەعلرا تناوج ردق AE زو ت كن هایو هفام عم بولوا

 سوحهدهنایو ندنغیدلوا شمنلقافا ینناک ازج صا قرهنللق قارحاو بر هلسەطساو»

 هرزوا قماعلوا ضرعت هنلارف راحو قمنلق هل یرالدس كيهمالسا. یاربسا نانل وب



 AY تاعوقولا جات

 تدوع همالسا راد بولوا عقاو هدل وق عفوم یرلاءدساو زابت نالوعوفو كنير وصح

 . یداروسب تلصاوم هلوبناتسا هرهلکج تهز هجلبخ نداتش تدشو
 زوئوا زو زوقط ندنغیدمهلا ین سوک ١ ندنساوه ناتسراح شودنرف یلارق هحت

AS E.نالوا یساولریم یعاحنس دودھ هدک ربا ه رصاحم یتسهعلف ندو ۳  

 یودراو باتش هدادما هلیا نیدحوم دونج نانلوب هدنمکح تحت كب دم هداز اشاب ىح

 هئدوع لارق شودنرف هلکما بارشاو هعاشا دوا لوصولا تیرق یخد كنوباه

 . یدلوا روب

 نسو" قوس رارکت یرلترضح ناخ ناملس ناطاس هدقدلوا لصاو هتاود ودربخ وب
 رکییرفظ غیت رخسم یعالق زواحتم ندمرکی و رزو ریز یتکلام هج كردیا تمظع
 بناح كرديا ذخا ارسا زواحتم ندکیب زوی و عانغ عاونا زاگ هباسح و دح بودا
 . رايدر وب تدواعم ههطلسلاراد

 هدقداوا توف ناخ یارک یلکم یاخ مرق نالوا یرلهدرک بصن كموحیم اف
 Fa هد روص تدم ر و یاهو ری رس سلاح یارک دم نالوا یدالوا رک |

 هدهسیا یداوا ردپ تخت ثراو یلغوا یس مان یارک یزاغ هلفلوا ترخآ راد لحیم
 ندندال وا كم وح ص یارک, یلکم ندنشدل وا ثداح شروش عاوا هدع رقهلبسح یواص 9

 فرط یارکتداعس نالوا شملوا هیبرت هدیناخ ماس راد وریندنکلکجوک بولوا
 ینلجرخ بج هجقا كيب هموب ندنسهمطاقم هفکو دارمرب هليا یفاناخ حرق ندیهاشداپ
 قاحق تشد تموکح یاریپ اکتم هنس چاق رب یدشمناق دازتسم یلاقا ةهموظنم هلشیمت .

 یارکتداعس هلکتیا بصغ یییاخ تخ ابرح یردارب مان یارک مالسا هرکص ندقدلوا
 . یدلوا ناکم هدلوساتسا تافولایلا و نیرق هفطاوع فون بولک هتل وورد

 فااخم یسهعقاو تاکرح هدهسیا یدلوا رقتسم دع رفا بع یارک مالسا هلتهج و

 ندروضحو تحار هليا یهاشداپ غيت فوخ ندنکیدلس ینفیدلوا یا ناملس یاضر

 یناناخحرق هلغلوا روبح هغارف ضرع ندعیرق تموکح تقاع ها هقبدنا و و روحهم

 . یدلروب هحو هتردار كحوک مان یاز ی نانلوب هد واه باکر

 کجا تلاخد هنهاکرد مج هاش فرش ربم نانلوب یک اح یک نددارک | یاما
 قرهلل وا رادقا ندفرط هاش موقریم یدشلروس هبجوت هیاشاب همالوا یموکح سلخ

 هدهسيایدلوا لوتقمو مزهڼنم هدهبراحم نالوبعوقو بودیا موهم هنیرزوا هبلا راشم یاشاب

 هبیهاشدابفرط بولوا یک اح دادغب صوصخاب و یتکرح هنازواحتم هنوکوب كم هاش



 خرا ۸۸

 3 ٠ ندنسبراع ناریدلاح یسعیا مادعا و لتق هليا ب برق رب یراقفلاوذ ریما نانو و لبا

 . مازاتسایشلوا ناشفا ررش ندُعاب یی كااودع شتا نالوا لفاغت رتسک اخ روتسم ورب

 .یدلروس مانعا هفرش باع هلبا هفاک شوج اشاب مهار مظعا ردص هلکس |

  یرلهدلپ طالخا و زاوداع و ناطسو و شجرا و ینسهعلق ناو هلا راشم ردص

 . ید یرارضح ناخ ناماس ناطلس اقاعتمو لخاد هزر كلردیا تنطلس ورماق وا

 ۱ 1۹ ا ا هلا یظعا ردص یودرا هلا زاشم هاش بولوآ لصاو هليا نوناه بکوم
 E هطخ ندنشیدلوا نازبرک ه هقهاش لاج دک دا عاعسا ینیدورو هلرمعع نارقحاص نکیا

 9 ۱ : یدلوا نانع فطء هدادغا باح قرەلوا نارنامع دنمس مس هدوسرف ناحابرذا

 س نینلوانایوب هرارن تمس هلیاناح مس ناخدم یلکتنالوا دادغب ظفاحم ندنناح هاش

 ۳ . نواه تماقایرادةم یا لآ بولوا ریخیسآ و حق ریش ش باعتا یب دادغب هالا راد

 ` . باقلارف یرلاکلا فطفرازجو عشعشمو طساوو ناتسرولویرلهعاقنابرمشوهلح هدنندم

 . یدلوا باوصهار كلاسهلادابق و تعاطا ضرعینددشار یک احءرصب وبایفرش ەليا یرایرهش
 . یشانندقماوا عاتسا یسهرصاحم و كهاشو ماعا یسهظفاحم باسا كدادغب هطخ

 1 انت هنیزکرد نواه بکوم بوناوا مانعا دنمسقوس هنیرزوا ناربا رارکت

 بقا نالوا ىلصا دصتقمو هتنیدلوا دراو یراهمان زان هلساحر عارج وفع كهاش

 ۰ قرف زو زوقط بولوا عقاو هدلوبق رظن ءانب هنکودیا شمنلق لاخدا کون و

 1 . یدلوا رسام تاصاوم هلودناتسا هدنائاوا یمهنس يا

 ا د ف وات ضح ناخ ناملس ناطاس اشاپ ےحاربا مظعا ردص

 | هداعاقوف یخد هدنترادص نامز نالوا ترابع ندهن چوا نوا بولوا یرلنافتلا رظن

 ۰ اراب تاکرح ضعن هلا ینارصاک هثشن و یاوجرورغ یدسشاوا ربظم هلالقتسا

 ۰ تطلستکرش یسامصخ ةلکعا تعاشا ینمان ناطلت رکسعربم هدرشانموباقلاو تردام
 ندنراوطا و عاضوا ید یراترمضح هاشداب و ندنراکدلبا ممم هام قلوا هدنساوعد

 قباسلایفاکو بولبنوقلا هدیارس هکر هرزوا یشدلواداتعم ندنفیدلوا بهاذ هیهسوسو

 دن 0 ناتل وا نت هدقدراو هنباوخ هماح اها مارتحا و تافتلا

 1 یدنلف اطعا هیاشاب سایا ترادص رهمو انفاو لتف

 ٠ هتقو نیم هليا هنفس هعطق چاقزب ییدلیا كراد" یزاغ مان كب جروا ندنسلاها وللدم

 ندن وکه لکه دیا مانتعا هلبا چ ی رام نا هدهاعتم ربع لود هلهحو ینیدلوا یراح ردق

 الا تفاعو راذکو تک هدنرللحاس اش رفاتدمر وشم لا دياز” یرادتفاوتسعم هنوک



 ۸۹ ا تاعوقولا ج اتن

 یردارو ترخا راد لع لع هرکصندکدابا.رارفو هک ی طض نر راز

 هلبسح قوا یعدآ كروت هلاراشم ريم نکل یدیشلوا تداما زیرس سلاج كب نیدلاریخ
 یعدوو هنسهناعا یک و هت یعاود كتم وکح یدتيا لکمت هدنرالحاس ام رفا ۱

 نالوبعوقو كنسلاها ندنکیدلبا نو كرد یفیدلوا جاتحم هنس هدعاسم الرصع ءا .
 هاشداب ارخ ومو لوبق یرملوا هما ناس نطل یتهوکح راک روا ےک

 دورو هتدامسردهلنا هغرداق درا رک نوا دی ناب رب ع ےن دادقت ها
 RI هنس 0 ناکدننو بصز ایرد ی هالا یلنکب رلکب تبصرا رخ كما 9

 ره .گ

 یتسدریزح هفروق هدع یورو مات قنور هنواه یامتودو ماظن ههناسرت روما هلاراشم

 ندارزو و اشا نیدلارمخ هلاراشم هدکدتیا زاغآ هزازتهاو تم نوباه تبار هل یخ

 یدنق لاسرا لیا هغرداق هراب ناسکس روکنا اشاب یفطل نانلق نیست رادرس
 مرزوآ ےک ی هادو ایم ھات تا نا ور

 طاست هنیرلهنفس راجت ولناعو ضرعت یرابضعب كنعالق هتسوب هنس نک هداح یراقدنلوب
 اسالآ و یلارق اینا ا نالوا یبعسط مصخ كنهلع تلود یخدوب هکیدیا راما
 یسهنسیوا قرق زوی زوقط هلع ءانب ردییرحم و قیوشترنا كنک لراشروهشم یروطاریعا

 رکلل هنیراوج هرو نم مری زج ید نوبامه یاتودو زاس هباس هنلباقم هفروق یهاشداپ غوت

 رسم یرخسلو جتف هدهسیا شهوا قیضتو رصح نوک چوا قرق بولوا زادنا
 .دونحو افاو و هدایژ ندزوکیا قم هنک دلتا بره ید اتش مسومو هنخل دم ها وا :

 یدلروسب تدوع ههنطاسلاراد فرط قرهلل وا انعا ها مانع عاونا نردحوم

 تکی ج هرزوا لاسمها هدلاسرا حارخ لام ییدلوآ دیم ور چدر یا
 زوقط بونلوا نانع یاخرا هتمه سا ندنکیدلبا و دنوس دقعهبا تلود "یداعاو

 تباہم درح یدلوا قارشا 0 هدنادخا روم 5 یهاشدا لع یسەنس شب قرف زو ۳

 یيدتيا عمو را زوم مزاع "هت هحکر . هدو و رو نم هللا نواه کوم هک 5

 ورندتقورب بولوا ندنسارک نادغب هلغلوا رام رات هددحاو نآ تارشح ردق كم ناک

 تعجر هنناح ینامع ا هلدصن هدو و كب نافتسادلو هنتح نالوا نواه باکر مزالام

 هليا نویاه تافیرمشت یارک ات ےرق نانلوب هدیهاشداپ تیم هليا راتات یک اش

 یدیدا تدوع هساح رک م ندفدلوا مرک

 هراب للا زو سا نیدلاربخ یزاع نادوق هدنساننا نواه و هنبرفس نادغل

 9 ا



 غرا 2 ۰

 ۹ اکو : رک ذیرک عبات ا یدشمالف م EEE روا هلا هعرداق

 e 2 هراب زوو هغرداق هراب روجوا ءرکص ندقدنا وا بیرخلو تراغ ه زر رح هعطق شب یمرکب

 نالو _هدنسادناموف ایر ودایردنآ ر وہشم ندن رللايحا اناساو نالوا تراع ندنولاق

 لئات نیدحوم دونج قرهلوا عقاو هدیدش "برام هدنرلقحا یتحم هنيا هلسانود نیقفتم

 لصاو یرا ترسم رخ ینیدلوا رخسم نّوبلاق ردق یا هلیا هغرداق زویو رفظو حت
 ۱ ۱ یدلوا تاود رد

 كسب گن ونسو رفس نمضآ یتوتلا زی دلابكسزو چ وا را ولکدن و هنيرزوا كلوب

 9 رد دلوا قفوم هحاص دع هرزوا كمريو وکریو نوتلا

 ۱ اروا له اش نواه ندفرطر ۳ دن نا یهاشداب تارک ندنرارادمکح ناتسدنه

 ٠ ندنکیدلبا تیاکش ضرع همالسا ُهفیلخ هلفنوا برطضم ندنتاجاپم كرازکترو ندفرط
 یسیکب رلکیرصمهدنامز یراف دلوا تک متم هنیرفس نادغب یرلترمضح ناماس ناطلس
 قرهلوا یکروکو یکج ندرصمو ندلوبناتسا بولوا رومأم هنیرقس دنه اش ناملس
 یدشمشق مانعا "اباکرا هیافتود نالوا مظنت هدشیوسو بیر " رکسع ردق كب زوتوا

 ههدج هلغلوا ندهریاج یراع ندتموکح تمکحو ندرلاغ قا اشاب ناماس رون نم نکل

 یصاع نبا نالوب یک اح هدقدلوا لصاو هنیرہش ندع قریانضوا هنیرالحاس نم و
 . یدلبا مادعا ولتف E نکشمریو ناما ید یسودنک و مرا ترا تو

 قرهلوا ثءاب هتیرفتت كتلخ موم هدخدلوا رشتنم هنس رلفرط دنه و ن ثداوح و

 شلوا تداما دنسم دعاق هاش دوج سرب و شا تافو هاش رک ۱ ہدنلوصو هتارک ىح

 . « ردشالا هعفادم هروبنع یاشاپ كردیا قافتا هلی رازگتروب دیدح ماش للو

 بوبلوا دیفم یهدنافرب نابراع نالوبعوقو هدرلاروا كنا ناملس كلذ ىلع "مانب
 ۱۳ لب بولک هلوتتاتسا [یخوم یداوا هزاتتسم یامان و تور ۹90

 2 ٠ لاصحتسا یبا( ظع ترازو هنیرزوا اشاب ینطل نالوا مظعاردص 2 نداشابسایا هلردبا

 :كمکجرحنخ هنیرکیدکی یهلداحم هدنویاه ناوید هلبا اش ورسخ ینائریزو هدهسیا شا
 یدلوا لوصوم هنازا راد نیک یوو لوزعم ندنکیدلا لاصبا ردق مد

 ناماس راردیا لمح هنینصت كنا ییهمقو وب نیخروم هلذلوا مظعا ردص اشا متسر هنیرب

 کت هلبرلادناموق نادوق یدبس و نادوف لاک و نادوف یرب E ندنرفس 0

 یاچ بناک یتالبصفت هک ردشلوا رلکتج قوچ بولیردنوک راامتود هناتسدنه ندشیوس
 : ردج رخ دهها مات راحلارافسا نۇ



= 

 ۹۱ تاعوقولاج اس

 نافتسا یلغوا هلغلوا توف لارق شوناب نانلوا بصن یلارق زاحم ندیهاشدا فرط -

 یلارق هچم هلبسهسبالم قملوا راوخ ریش "یبص نکل یديشغلوا داعقا هبیلارق “یلادنص -
 عومسم شیدلوا تس و برح لوغشم هليا هرصاح ییدوب یخد مرک وب شودنرف نالوا
 ااو لارا لااا حانج ىلع یشاپ نابکس و اشاپ دمت ندارزو هدقدلوا نویاه

 بیرق هکیبقرق كنبلارق هجم برقتلایدل هنیدوب بوئلوا لابقا و تکوش یاول كيرح
 كنج تاودا راس و كن و بوط یرلکدروتک نوجا هرصاحم و مادعا و لتف یرکسع

 تبرفظمو لصاو ندنفرط هلا راشم یاشاب یرلا ترسمربخ ینیدناقماتغاو طض "الماک
 كنلارقهحع و تلصاوم هنیدو هلیاروصح ان رورس هلغلوا لصاح عالطا هنعوقو همظع

 نیدوب و هبجوت یغللارق لدرا نالوا یعاحوا یمایاب هلارق نافتسا نوجا عطق یتعمط ةا

 یدنلق ضیوفت هیاشإ دم هداز اشاب یبحب یسهنس زکس قرق زوم زوقط یتلی
 ندنلارقهحم هرکص ندقدنلوا لامکتسا هیرفس تا را مسوم

 دارغلب "یلوتساو نوغرتسا و شولقش بولیروسب مدق عضو هتم باکر هلی ماقتنا ذا
 هناینامع موج هلاراشم لارف و هلغمنلق عازتتل ندندب رلولهحیع عامو عالق هج هاب راهعلق

 هب هرطاح ین هنایو نکیاررد مەديا 5 یناتسراح و نقي یتفح هس هلوا وا تا

 هبراحم كرت هلطرش كامریو وکر و نوتلا كسزوتوا یونس هلکمیا نطق یتکج هدیا اقلا

 نامز زواحتم ندلس یمرکی د ردق هنيرفس راک تودیا هدعاسم لاصحتسا هدنص وصخ

 . یدلوا نیما. ندهبناع شوبج موج هجم كلام
 رنک اهلغلوا سردنم لک هبمالساتموکح نالوب هدسل دناهجهرکصندنخ راتزو زوقط

 اذا ندیا دیازت هنوک ندنوک كرالویناپسا نکا راشلاق بودی تبعر لوبق مالسا لها
 نیدلاربخ هلیرامالشاب هکمک هنیرالحاس اقیرفا ماطماط ندنفیداوا اسرف تقاط یرلافجو
 هدنراحبلارافسا كنیلج بتاکو هدصوصخ خرات نمضتم یتاوزغو روهظ تسفک كناشاپ
 نوا نانلو هدنکلع تح بونلو هدنلاح ناصروق هدراتقولوا ءرزوا ینیدل وا لص"

 یرللحاس کیدل هلوا ردتقم و قعوط یتراهتفن لویناضا هلبا د هراب یعرک شب
 ندنرانامسم سلدنا نانلوا رک ذ هلا راشم یاشاب نالوا منتفم و لوفشم هلبا قمروا

 یدیشمروک هیاتیرفا و صیلخت یسوفت ردق كيب شر شما
 یشودنزف یشادنرقو زارحا ینغلروطاربعیا اننالا ارح وم نکلراش نالوایارقایناسا

 هنیرلاحاساه رفا ندفرط رب كردیا توق و تمظع سک هلک اداعصا هنسبل ارق تخت هجم

 اورا و شعبا ریسا ینلارق هسنارف تح بودیا یطخ ههسنارف ندفرط رب و زواج "
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 = E اب A EE رام را ۳ 5 غران »۷

 3 ۱ ن ا 37 لاو هیاوصق هب توادع نالوا هدننب, رال 7 اج

 E ارا نالک هروهظ هلسهععاد كمردتا طض هنلارق هح نالوا یشادنرق نناتسراحم

 3 هسنارف ینه هنکودیا ش ۲۱ ادیب توق تموصخ ید ها ناملس ناطلس یشان :ندهبلاوتم

 ۳ ۳ ر ا ت تنطلس یدادءهتسا نالواعقاو قرهلواهناع لراش كنلارق

 ه  .یدناقلاسرا هلا ان ودرب 9 یژاف یاشابنیدلارمخ یسهنس زوقط قرقزویز وقطل رهلک

 و تراخ یر !هطاو لحاس اناسا ییاوتا ىلع هنس تردچوا هلاراشم

 ولزا یرخادع "ترک هلبا ولاونابشا نالوا یلوتسم هنیرلاحاس اهرفا و هال رلاغود

  یراتردقو توق رنک كىلا 1 ارم و ار و ندقدلوا قفوم هبهمظء تاحوتف كرديا

 EE  ویدتیا فارت-ا هرابغاو راي هدزک دقا یوطسو تبه كنهنامع مالعا كردبا لاصحتما

E۱ ترخآ زاد لی هدلاخ یال وا ووا نشا سکس و تدوغ هلوناتسا 2  

 e . یدنا وا نقد هن هص وصح هی يدلبا دادعا هدشاسکش تولوا

 ا ك هقشب ندکدلبا عضو کس باتو رک وا هل فو
 ییدهاح یک اشاپ طاصو اشاب نسح یبیکب رلکب ریازجو اشاپ یل جیاقو اشاپ دوغروط
 E كنب رللحاس اه رفاو شلوا رادیاب نیا کم یخ یخدتافولادس هلغلوا شمر دشت

 | و دش نادمهلتهمادقاكرانا یجتفكنسهریزج سیربةو صیلخت ندنطلسترللویناسا الماك

 5 E ىللا E ندنعوقو نواه تدوع ندنرفس هح هادا را ىللا زو زوقط

 هع ردار,كبسامهط هاش نالوامج یاراد نکشالوا تخارو روضح راتخا ردق هتسهنس

 هکر یر همت ندنسادعآ و ط كنشادرف و تااخد ه اخ ناماس هارد ازربم صاّلا

 ۱ ات رحم و حتف امدقم بوناوا تکرح هنیرزوا نارا هلساجر كلا

 لئابقواما ضمب هہلا راشم ؛دازهش رخستلادعب یسهملقناو نالوا راتفرک هنسالتسا دی

 یاس ام دیار ناف فوت یک ا و  هواو یر دارا

aتگ  

 . یدلوا مادعا ماد داوا هللا ی.رف هناد كن ردار ندندلوا یفاک

 هلی قفلوا موه هناربا هنب هدرا لوا بولوا ناشن اتشم هدنلح یرات رضح هاشداب

 یشن یربع ندهدناف ین بیعاتم هلتهح یتبدلوا مولعم یهاکرارف كهاش , نکشما ا

 . . یداروستدوعهلوبناتسا نوجا روصنم رکشا تحارتسا ینبمهنسلل |نیسن ینج هی هلوا لصاح
 ۶ هىا تصنم و لوزعم یارکحاص یاخ عرق هلساقلا اشاپ متسر مظعا ردص

 هدهسلا یدلوا مزاع هتل ودرد لوزعم ناخ بولوا لوص وم یارک تلود ندندافخا یارک

 ۹ یدلوا تداپش 5 باریس هدهار یاننا هلیردغ یناخ

۳3 
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 ۵ ۱ تاعوقولا ات
 فكلاغ هیرابس لیاک هنلارف هحع كلدرا یاصا و یواص كنافتس-ا لار لدرا ۱

 ییدک هظفاحم تسد رگ هج ی رلهعاق ه ول و یوح و را وشمط نالوا ندلدرا 1

 دم یللوقوص ىلبا مور ناریم ريم یسهنس زوقط یللا زو زوقط هلغلوا یهاشداپ عومسم
 - رادرساشاب دمحا ندارزو هنس یستریاو هوسل و یوم نانلوا رکذ قرهناوا لاسرا اشا
 اقا هدنسههاس تازاتما ناتسادرا هش بوللوا یخست و حتف یرلهعلق راوشمط هلشل
 یدنلق اطعا ناشلاع نامرف هعطق رب هدیال وا و

 نوال كد زاب ناطلس هدازبش ناطلس هام رهم یسهلیلح كناشاب مسر مظعا ردص

 هتنامدم برت یراصحا اک ۱ كتنعاس تئارو هلا ا ردص هلبسح قلوا یثادنرق

 ۰ یدا یحنوف مصح یینطصم ناطلس هدازهش لوس 0 یعاس

 عمس دسر یبدلبا تراسخ تسد هلاطا هب یناقاخ تادحرس ضب كمحع هاش
 هنهاک لایا كنییطصم ناطلس هلغمناقرا صا هنناج یلوطانا اشاپ متسر ینبم هنخیدلوا نویاه

 یدو هدنراکفا كما لتق بوصاب یتسودنک ةت هللا راشم ةدازهش هدک دلبا برقت
 یدنلوا بلج هلوبناتسا هلا راشم :یاشاب ندنکیدلیا راعشا هبیهاشداپ فرط و راخیتسا

 كاندا ا اوط قرلوایذصت رثا ندەرط رب و یا اقلا كنا ندفرطرت

 یرلل !ثح ندفاقتحتسا و تقالل مه ۳ ی كن ییطصم ناطلس هدازهش و نی

 ناملس ناطلسب هدنفح یسلوا تاطم تدشتم و جات و تخم ب بلاط كلا راشم ةدازمش

 شعلا زوب زوقط ندنکیدلبا لابصیا هققحن ةجرد ینهو كرا شا
 تلضاوم هنسلکرا نامرق و تکحرح ندلوبناتسا هللسهعلاش یرفس نارا یمهنس

 قرق هدنآ ییدلوا دراو 4 یهاشداب کیک نواه صا بج ومر, ییطصم ناطلس بول وا رد

 بیطتاشاب متسر مظعاردصنانلوب ینلوم كداسفوبو یدلیا شون یدابق دن
 اشا دمحا یحاف راوشمط هیامظع ترادص ماقمو لوزمم نوجا مافیس لاءفا رتسو مانا

 ۱ . یدلوا لوصوم
 كهاشو تکرح هنیرزوا ناریآ هدرالوا بووا ناشن اتشم هدبلح نویاه بکوم

 شتا ردق هیهفاسم كلنوک یعرکب یفارطا ناوجتحن و ناور "ةلباقم هتسهنارکتراغ تاکرح
 هتسرلهناشک رس تاکرحو.شلروب تدوع همورضرایاتشم هرکص ندقدنلق رتسک اح هلبا اف
 .ردفمنلق ترا ید لف زو ورک و

 ندنکیدلباحلصو وفع یاعدتسا هللا همانزام میدقتءهرک ییا هل وا ی ولعم كيسانهط ِ E ینادلوایتسم هنت موحه هناریا كلام هن هدهننا هنس یهاشداب دصقمندتماقا هدمورضرا

* 



 خراب ۹

 .یسهنس یبا شفا زوقط قرهلوا نورقم هبیهاشداپ ةدعا-م نوحما نیفرط یاعر هفرت

 یدلروب تحارتسا هنر نوا ردو هنیرفس لا کنی و تدوع هنناح یناغع هاکتخح

 نددالج تسدهلس رفتی و قلوا ینطصمناطاس لوتقم نکیاهدناریا یرلت رضح هاشداب

 عج اقشا یلخ هنشاب بودیا روهظ صحشرب هدنرافرط یلوبنای هلساعدا قعلوب شا روق
 صخش دی اب ناطلس هدازش نالوا میقم هدهنردا نوح س هظفاحم ییا مور یدشعا

 دخانانلوب ظعاردص یووهظ كموتص ایوک هدهسیا شتا مادعا بورتک هلا یعوقیم
 ندناح یلاذفتتم نواه مرح نالوا ینارادفرط اشاب مسر یدلوا یی.دصت رثا كناشاب

 . كانیراترضح ناخ ناماسناطلس یسهلوب هدنرادص كناشاپ سرو هتفیدنل وا اقلا هب هناهاشتاذ

 متسرو اضق غبت غبت هشت هللا ارتفاوب اشاب دمحا "ءانب هنغیدنلوب یتینماو بلق روضح ثعاب

 . یدلوا امرراک هلتلئات هنواه ریم قرهل وا هعفد یجنکیا اشاپ

 . هدیژیب ناطلس هدازمش كچوک نالوا یسیلاو هبهانوک یسهنس یتلا شا زویزوقط
 هجو یرافاحتس هنوف همللس ناطاس هدازش لوس نانو یسلاو اسنفمو هساما

 ۱ . یدلبا دعبت یوب مامشتسا دیزیاب ناطلس ندهلماعموب هلغملوا
 تلعضوصخاب بولوا تخ وخش نس لصاو یراترمضح ناخ ناماس ناطلس هکنوح

 ناشما ولع او جا تباقر حق هدنس هدازش یا E هتسخ هلا ساره

 ا هدةهسلا اا ا هواه صا دی زیاب ناطاس هحرکا نرانب یدشنوا

 هلس رفو رکم هناد كناشاب یطصم نالوا یسهلال كملس ناطلس الاحو كنسودنک امدقم

 . یدلیا موجه هنیرزوا میلس ناطاس كردیا رکسع عج بولوا قافن مادراتفرک

 رهدازهش هعندو ندنک و دیا مت هلیسهمقو ینطصم ناطلس اشا مر مظعا ردص

 نالوبءوفو ندنناح یردب دیزیاب ناطاتسو هلغءالوا وداق ۰3 TEE O اوحا

 یاضا نيعلو ءاس لاسرا ندتناملس بناح بولقاب هلیرظن یصاع هلکماعا یقلت یحاصن

 ناطلس هدهبراحم نالوبعوقو هدنسارحهبنوقنینهلوا هیوق یفرط میلس ناطلس هلبا فارطا
 یواح ییزاین میارج وفع هرکص ندقداوا مزاع هنهاکتلایا نانک رارفو مزهنم دیزیا
 هدنتمض لاوحا شنسرپ ندنواه بناجو رلهمان نان ییدلبا میدقت هیهاشداب فرط
 ندننیدمهلوا لصاو هنفرط هلسهنانزهر رببادن كناشاب قطصم الال رانامرف نالبردنوک

 یدالوا رفن ترد هرورضلاب بولوا دنما ان ندرهکلاع ردپ وفع دیزیاب ناطلس هرات
 یدلیا اجلا هنهاکرد مج ءاش كردبا بامییتسا

 هد راوت تالاصفم كرهنیدبا تعفرح همش یمودق .كنمداز مش 2 هلا راشم هاش



 ۹۰ تاعوقولاج اتن

 تدان بودیا نیرج تابواجو تالتسام یلاوتلا لع ةتس شن تر هرزوا ی

 نوا زواحتم ندنولمر ندساح یاس ناطل نالوا تخم ثراوو ندنهاشداب فرط ح

 زویزوقط هلفلردشارارف یملست اتم كلا راشم هدازمش هلطرش كلرو ایاده ولتلکو

 فرط یراهزانح و مادعا هدنیوزق هلدالوا رف ترد دزیاب ناطلس هدنمرحم روقط شعلا

 * یدارردتیا نفد هدساویس جرات بوناق مازعاهمور
 بوقح هزک ,دنفا نواه یاغود هنس سه مک ندم وح ص اشا نردلاربخ

 .ترعو یس هنعفد كرالوساسا ندن رافرط اش رفاو" تراغ ینرلاحاسو هریزح اناا

 2 یدشما س 2 تک هی یو هم نالوا هدب غ سلبارطو ریازح ندنر اکدلکهدیا

 هنرزوا یساعدتساو تاط تبلت هسنارف هني یراهنس لاو شا و رو زوقطا ١

 هرازسنارفو تراغ ییرادریزجو لحاس نمشد بوقج هزکدق | اشاب هلابب برد نادوق

 سابارط هلببیارت اسغود ولتلک یراییادف |بلاتیاو ایناپسا ارخوم وللثم یفیدناق تنواعم
 ES رلکب سابارط کر ا مک و طض یتددریزجح هرج نانو هدنهاکشی بغ

 یسهس زکس شقلآ زوب زوقط اشاپهلایپ هیلاراشم هلقفلوا ضرع ندنفرط اشاپ دوغروط
 هبرج یساعود نیقفتم بودیا توطس بکا یم قوس هبنالوا نوجا نمشد عفد

 هدارک همحلم نالوعوقو قرهنلوا موج هتیرارزوا هدلاح یراقدنلو دلا كنسهماق "

 الحس یعوا كايرود ایردنا روهشمو یارنح یلواو طبض هر نشو ر فرق

 . یدنلوا انغاو قاغا اک هرئاس نیافس تولف طبر هرسا "هلساس ل
 هنرغ هجن كامو هلو هلو دراو هل رک یغ اشاد غر

 بارختلاب هرکض ندقد:۶ تدالج هتضق هدروآ هليا ریدق بر بانج تناتعو نوعو
 . یدلبا تلصاوم لاو ها هموقص یارساو هحوتفم نفس هلاراشم نادوش

 هطلام نالوا زك م ارو کو 1 رک ند کس تاتو

 ندنسهلالس یلعوا راید نفسا یسەنس يا شع زو روقط بولوا میمصت یعیض كنسهطآ

 برع سابارطو نیس اشاب هلا ایرد نادوف هتعمو رادرس 21 ینطصم عبار ررو

 یدللق راستو رادصا نویامه نامرف نمضتم قفا ص یخد هناشاب دوعروط .pe 9 5ب

 .نادوق كرکو رادرس هلرک , ینسفلوا تکرح هرزوا أر كناشاپ دوغروط هیفام مه

 هدنل وصو ههطلام كن وام یاعود نکشلروب هو هصوت ندهاشداب فرط هیاشاب

 كنيرلهعلق نامل هلسهعلاطم قمانلوا تقو ٌهعاضا ندنغیدلوا شمالک زونه اشاپ دوغروط -
 تفکو دراو هلاراشم یاشاب هدنروه نوک دنج بوللوا ترشابم هتسمرصا



 : 3 اوا هلا رانوب هغدغلوا ریخیست یراصح هطلام لصا هدقدلوا علطم هششت

 1 نادوقورادرس هلیناس ینجهسهلوا دم ینشر یربع ندرکسع باعتاو تامزاول فالتا

  ندنکودیا ندهمزال یاعا لما نانلوا ترشابم مرجال هدهسيا شما باع هرلاشاب

 N ر نانلوا رک ذ هلبعوقو هدیدش ةبراحم نوک يوا یکی و رادتقا قرص هدناب و

 ۱ یک هعلق تامزاولو ندننهدلوا دبش اشا دوغروط هدهراحم یاننا نکل بزتلوا حتف

 ر _هلتمالوادارم شحم هجیتن یسهرصاح كنسەملق هطلام لصا ندا نایرط ناضق نیخد
 ی : یدو دوخ ی را اهک با اا نزاع

 . ندرت سش لا هلبسح قلوا یلوتبم یربپ تلع هنیراترضح ناخ ناملس ناطلس
 . كناشا عسر مظعاردص هدنسهنس زکس شل و ندننیدمرویب تکرح هفرطر, هرکص
 1 ا ربع هلوزت و تکو ید اشا ىلع ز نیم بس ندیا التعا هامظع ترادص ماقم هلسافو

 ۰ نیصم ینبم هنکیدنروک فسکنم هدنرظن یلارق هحم هبناغع توطس باتفآ ندنکودیا
 0 یدنشمالشاب هتفلوا تئاطب . راهظا هدنلاسرا ےک یو نالوا دوهعمو

 دارت یهنستنطلس رادنقااشاپ دم یللوفوص نانلوا بصن مظعاردص هلیلاقویخد كاشاب

 و یراتعنع هرفستاذلاب كنیرلت رضحهاشدایو و یتموزل كملا راهظا

 هزازتهاو رتختنوبامهتایار نالوا نوک نک ؟ رکیارا ور ندهتسییا نوا هلکعا !رغاو

 اوا راو # هعلق هدنهرحم یسهنسترد شع زو زوقط بودا زاغا

 73 هداعلاقوم وز ندتفو یخ هرزوا كعا تمواقم ههلع تا ود ةرهاق هو هعلق و

 3 .شوبج یلارنج تاورخ مان یحوزر نالوا رومشم هلکل ردام و شمنلف نصرت و مک

 3 س "یداب هلغملوا شم اتق تودیا هدهعرد ین سهظفاح هاب | هلنتکم و هختم تامهم و

 . مادقا كنهمالسا رک اسع نکل یدیا رونیروک یک ربشب قوط جراخ یربخست و حتف

 2 اس شوراو هدنفرظ نوک چاق ر نک یناحاهم اراک اف و یربغ و

 3 2 اح رب ابهدتفل از کس هدقدنلف توعد هملسآ تمس موق لارنج نا وب هد ةعلق چا

 و وارا بالا راتفرک ر ادام ارتادهلسلریو شت | بولغب نود وای کر اغاطہراصح فار طا

 _ قىشوأص بوقح هليا ولتا رادقم رب موق ص لارنج ینم هنفیدلاق ناکما همارا هلهجو ر

 e یدنلف رخسا و حذف هعوقسح هعاق وربمدیاو لتق نکیاهدنددص

 8 هناعا a راوج نوجما دادما هليا ودرارب لمکم یلارق هجم
 4 بلوا رزو ریز هلا همالسا هرهاق هوف كنهموقم هعلق هدلاح ینیدمهلوا باسردق

 یدلبا یرقهق تعجز باکترا هدک کدتیا عاما



 ۹۷ تاعوقولا ج اتن

 .ماشخاوا بولوبعوقو نیبم حتفوب ینوک یجنرب یمرکی كلنیرفص یسهنس ترد "شی
 جک رکن یز تشطلسو مدنفان توقف نکرد رس تا یرلترضح ناخ ناماس ناطلس

 نورد ندفرط رو رونلاح ینامداش سوک ندفرظرب هلغلوا ترج "راد لف نه دنا

 یدیا روناق لسغ یسزانج كموحم ًافخ هدنویاه غاطوا
 ماس ناطاس تنطلس ثداو نالوب یسیلاو هیهاتوک بونلوا متکداتعمر تافو زا
 هرکس تفئاوط تونل وا لا یزادورو"ناو لاسرا د

 یدنلق لاغشا هلیا لغاشم وللثم نمد رايد بب رحم و هعلق ريمعت

 ها داوه ییدلک هاشدابرب رابتخم یک یراترضح ناخ ناماس ناطلس هدهبنامع نیطالس

 کش قرف نودبا نوا هدا ا کا ناوآ الوا 5 رو تا
 تاحزاتم تطل "برو هلنلوا یمت رد كمل فدتس ا رد رو تل
 نازرل هلیتوطس فیس یبیغو قرش یرارقم تنج ردپ الا ردشلاق نوص» ندننالتاقمو
 لاع هنر لصاو یازمو ردق هلکعیا هبیرت ما هحورپ یهیرکسع دارهاو تاود ناکراو

 یک یدتفا دوعسلاواو هداز اشاپ لاک امار ردشا سولج هتخسلاع تتر شلوا لاعلا

 ردشلوا نداقم هنیدهاح وال اشا دوغروطو اغا نیدلارخو هبالضف رداق هنلود لگقا
 تلود روما هرادا تاذلاب یک یرلماظع دادحا هدنراتطلس لئاوا ید یراودنک

 هه تر ندنح رات للا و هدسلا راشلوا رفسزارفا لع هعف د چوا نوا تودي

 یدلوا یراط لسک اعون هلتسن هنسعاسمو تمه لوا

 یدرد زنکلایو هدلوا فصن كسراتصاس یزوقط رەس چوا نوا نان وا راد ق

 دیدم یمج هاش یدیزیاب ناطاس هدازهش ندا احلا هنهاش و ۳ ہد رحا فص

 اتم هلساطعا رلهجنویو ها لومأم فالخ نکیا ندنباجحما قطلس ناش قلا اح كرةدلا
 ردد ّوم یهضفو یسشوا یار هغملا

 هل وساتسا هليا مس تعرس هدقدلوا لصاو هنیراترضح ملس ناطلس ت

 ردصو ا هساح نواه یودرا ینوک یحشدرد كو دل وا .دعاص هب یلاعع تحلو دراو

 2 روت کلا مظنت یتادح رس روماو ریمعت یرا وتکس هعلف یخد اشاب دم یللوقوص مظعا
 هدارغاب هلو اه یودرا بودا لمح هب هن سع يیدن هدنغلعاص ییسهزانح كم اماس ناطاس

 یدلنا تدوع یرعوط

 هلسس تاکرح شورو نامز دادتما هدهسیا میت یاقو كم وح ص هاشداب هحرکا 0

 تک وم دورو رظتنم هددارفلب لدیدح هاشدایو هلغلوا یموسسحم كنقاخ نوباه تک و
۷ : ۱ 



 رات 4
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 7 1 نیهتماف نالعا تافو صا هدا تیرق هدا رغلب هاشم راسحتسا یندلوا ا ۳ ها

 فنئاوطو لابقتسا یتویاه یودرا بردیا ید ء هرکذت هملس ناطلس هلاراشم ردص

 عاطوا هک ندکدلبا ارجا یت مسر یقلح ودراو یبرامروس ناسحا قر هبه رکسع

 تجاح هنافلکتوب نابرقم نالک ربارب, هلا ملس ناطلس یدشا ناس ینرامریک هنویاه

 یا هدام ماظعا هليو كمظعا ردص هلغاوا مات هدلوساتسا تعربو سولج صا بوبلوا
 as یودراملس ناطاس هلیراعد ردنبم هنیدصقم هظفاح ینعق وم رک و
 یداوا لخادهنویاه غاطوا هج رغوط كرها تافتلا هنتعسب كنههرکسع فلاوط هرکس

 ٠ هيرا لوا رساحتم هلاقو ل عاونا تودنک هننجنوک كنج اا یرکتی تشک و

 ۰ ا فطلت CS هلغلوا فقاو هنکدتک هلو شاک ای خد ےلس ناطاسو
 نکل بولوا روح هعفد ندنناپ هر ندننصانم ییا مور ییاشاب نیسح نالوب یمالال

 وک ییدلرک هليا یالا هلوبناتسا هدوعلا دعب ندننیدمهلوا لصاح دصقم ید هلکنوب
 ناطلس ردق تعاس ییاهدنراوج دیزیاب ناطلن بوداق یتسوق كنواه یارس رایرچیکی

 رف چافر ندنرلجما تیاهن رلیدلبا تراقح عاونا هیارزوو فقو هدنرزوا تا یمیلس
 ینج هللوا اطعا هرزوا مدق نو افیراشدح قرت هللا تاج هنوناهروضح یرابحازوس

 0 یدنلوا سب اغوغ هليا لاح جوک قردلیرویب دعو
 لص وهلغم الاق رب هضارتعاكنهسمک هنتادافاو تاصورفم تامظعا ردص ن زادعب

 رادشلوا ما كالفتسا
 اشا هلاسب يرد نادوق یراقدرویب نع نع هنیرفس راوتکس م وخ ناملس ناطلس

 هررزج یرماو لصاو هنسر زج زفاس یدشملق لاسرا هزکدقا هل ا نویاه یامنود
 ههعلقو الجا هيا وروا ینسهلج هدقدلوا لخاد هن تک اا زارا دک راو روک تعاطا

 اش راد لح رم ا یناخ ناهلس عمس لصاو ربخوب یدلبا ارماو ظفختسمو عضو

 ردشلوا یفاح حاس همان رفظ هحول رس هلب رالوا

 یخد ندنناح یلارق هجم یک ییدلک راجلبا ندفارطا كولم نوجا سولج كبربت

 یرفس راو کس بولوا دوقعم امر ناهلس ناطاس یدشلوا دراو صوصح ریفس
 یدنل وا دید هدهاعم نالوا لت هلسس

 ا ناسلع نبا. نالوا یک اح مشعشم كلم مفاد خیام .یامقا
 اشاپ ردنکسا یلدادغب ناربم ربم نکیشمیا تراغ یتسیلاوح ءرصب بولوا نادرک و رندهینس

 یدنلق بیهرو بیدأت هلیتوطسریشمش



AE Aار لک رز بد  

 ۹۹ تاعونولا خ اس

 تای هللوا ناصع زارفآ مع مد آ نالوب هدننسادا قلعاما ةد ندرهطم لا

 لاسرا هبنامطوا هلکلاکب رلکب نم اشاپ ناع یلغوا ربهد زوا نالوا یسیکب رلکب شح
 رنصم ناربم ريمنکشملوا لالجا هلا یرادرس تیرومأم اشاپ یناقصم الالماش ناریم ریمو
 شعلا زو زوقطبودا لاصحتسا ینتمدخ قارادرس هللا یعاسم ةد فرص اشاپ ناتس

 یدلبا تعرزع هنع بناج آرب هلا یراوس كرد یسهنس یتا
 .نيكمتا ريهطت ندرهطم لآ هتف ینع حاس اشاپ نامع مدقم ندرادرس لوسو نکل

 .باستک ۱ همظع لاوماو ندقدلوا نانعلا قاطم ؟ اح هدہااولوا ردق هنسر اشاپ نانس
 یدلبا ترخفم بالا هوالع یاونع یحاف نو تدوع هرصم 2 ندکدلبا

 .كنرهن اغلوو نالک ود هنززکد رزح هل رهن نت نالوا تصم هتزگد قازا

 ندژکد هراق هسیا روتلوا رفحر ردق خسرف ترد یییدلیا لصاح تیبرق هنیرکید ك
 هب هساْهع تموکح 2 كن راه رط ناتسکر ون قرهلوا نکم نیافس راما هرزح رم

 .مساق نالوا یسهلماک تراهم هدهسدنه نف بولوا یسکب رلکب هفک ینجهلوا لباق یلاخدا

 نوش یا ت وق تولوا وما هلا تمدخ ماعا روب نع یاشایهلغم وا ضرع ندنف رط اشا

 نوجما كلا تنواعم یارجا هدصوصخوب یخد هنناخ مرقو لاسرا رکسع كب جاقرب
 .لصاح دصقمو هلاراشم ناخ هد هسا یدناف ترشابم هشیاو یدلل وا رادصا نواه هر 4

 كلام بوسهلوا رادیاب یتراما عرق هجر دق یتیدلوا لصاو هناتسکر و هنا تهوگحو
 نخ تروص كردا هعلاطم TEE GEE ىتەراس تالاا كنهملع تاود .

 رک ہلکا اتقا ماکنهبا تدوع بیرف کم تامدقم ییدتسا تو هدهاوخ

 ییدلوارادغ راک زور ءدز فات یسمدایز ندنفصنو راتفرک هنقشمو تکالف عاونا همالسا ا

 ندنفرط یسکب رثکب رصم نکیا نارمکح هدهوق یراترضح ناخ میلس ناطلس
 فاع تخ یازفا تاز ندنرلکدلبا بصغ یراتاصروق سیربق یراتا نانلوا میده

 لال بودیا ماتا سف بصن هنلامکتسا كنوناه یامتودو ماق هماقتنا ذخا هدنراقدلوا
 ,یرچیکی هلردیابصن ررکسع رس ییاشاپ هلایپ هیامنودو رادرس هنخختف سیربق ییاشاپ ینطصم
 یسهنس زکس شعب ذو زوقط ربارب هليا اشا ىلع مداز نذوم نالوا ایرد نادوبق ندنغلاقآ

 .نوحا یرللوا حمتح یک ثث رکسع یوطاناو لاسرا هزکدقا هدنمررحم 1 ف

 رایدرویب رادصا نویاه نامرف ہرایکب رلکپ
 معلق مزاولو ندقدلوا .لصاوهنسهلکساهلزوط ندهاجم نالوا رومآمو نویام یامنود -



 A ب یسەعلق هش وقفل نالوا هر رح عرامالارا د میم ندفدنلف ببر یرک

 ردشلوا لوص وم هی ته ر نرو

 N 1 ید وا روصنم

 اع هموقرح ةملق قرلوا لاغتشا ا ترخ شنا رادق نوک-قرق
 r مازلا ندن راكد لبا راصح میلست یس لاها یرلهعلق فابو هنیرکو ریخستو ختف

 2 را هسوعام نالوا قافا رومشم هلتناصرو تناتم هدع بول وا رره هدنرارب

  یافتود ندنکیدلبا ندعت بدلوا جات هل وط نامز یجتوو طض هدهسلایدنلا هه رصاع

 ۱ یدنلف هداعا ها هسردهلب | مانع لاوما نواه

 هبا اش لع هلاراشم نادومقو اشاپ وتر, نالوا بصن یرکسعرس امتود هنس یستریا

 س ید اشاب ی٤ جوا و نه برع رازج بولر راقح هغرداق هراب رک رووا

 یاغتود هک عمجم ات دنولو ااو قاحتلا هلا هخرداق هممق یعرکی يمالابیسح
 یدلوا لصاو ه4- وعام هدلاح یتبدلوا هنفس هدایز ندز ورد نوباه

 is ندنزافدلوا روح هن السا نروصح نیفهلوا دیدشت هرصاحت صا ارم و 1 ۳

 ینطصم مرک | رادرس یلارنج هعلق نکیشملوا صیصخت هنفس هماعق یعرکی نوما یرالق
 بولل وا لو یتیفک نیملسم یارسا ناناوب هدنسهعلق هسوغام هدقدلوا قالم هیاشاب

 نامتسا طارش ریاغم ا وید ( مدلیا لتق ینسهلح یدیا مراریسا )

 ۱ : یدلبا مادعا یروبنع لارنج "ةازاحم یخد مرک | رادرس یتیم هنخبدنل ون

 ۱ روک ذ سوم ردق كس 9 تولب ردنا ری ون قاکس سپ ربق هر زح

 یدناف صصخ هزح نوا رر هنره هد ون دوج وه

 : ارا هریک نو 9 SRT AE SE نرل هر زج ه٣ روقو دیرک نوه یاغتود

 ` هدنروصت تدوع هلوساتسا قرهل وا e هرللحاس ید یرکسع یبا مورو تصخر

 ناب یرلهعفادم صا ہلکا روهظ یرل# روات ندز وح وا ك كناناساو كيدنو نکیا

 تاماکحیتسا هدنناما یتضهنیا هلیرلدبس تاممو رکسع ناصقن هدقدنل وا هرکاذم امالا
 ۲ نادوش نکیآ ا كانا ىراس ایرد نف رتاسو اسشاب لع لوا یتسفلوا تماقا هدنلا

 "مراحم هدنرلکوا یتخم هنيا بولوا مزاتسم یحورخ ندروب نال یساجمان روهتكناشا
 یا ةس نواه یاعودو دش اشاب ناد وف لوا ود 5 هد دش

 یدلوا قورحم و قورغم

 قوچو لوزعم هدقدلوا دراو هلوبناتسا بوقج هیهرق هلبیرقترب اشاپ وتر رکسعرس



 2 مە

 ۱۰ ۱ تاعوقولاجاتن

 راس ىس کیا یک ندا راک نشد هقشا ندقدراروف ۱۳ یلع وا

 یدنل وا لید هح لف یقل لوا و لڪ هلی | یادوق صنم هلغلوا لصاو 5 كرديآ

 كيدنو هنیرزوآ هیرح تیزه وبشا نالوا نیخروم دزتابز هلمات یسامتود ناغنص

 ردص نکیا هدنداقتعا کجهسهدیا جارخا امنود هنس اقرب كنهنس تطاس راولهناساو
 .هتعرداق هراب ىلا زو هدنف رظ یا و هلسمه و مادقا كناشاب دمع للوقود مظعا

 ىلع جسق ایرد نادرق هلبا اشاب هلاسپ ریزو نانلوا نیعت یراد رسان ود بونلق هم و اشنا

 :.یدنل وار رک دقت و هات

 اد ییلح نواه یاعود هده ا شمہناو یداصت SE هدن رلکوا نیراوا

 تسار همصح رب لومام فالخ ید یرللاریمآ نمشد تولوا شح وتم ندنناعوقو هقاس ۳

 ,نکمتافام"یفالت هنسوب نیربانب رلیدلریآ هلردیا بانتجا ندهبرامیخدفرط کیا ندنرلکدلک

 رلیدمهلواردتقم هنئراغ هممالسالحاوسنالوا یراهدرکمسصت ید نمشد طقف بوسهلوا

 نع ناف نانلوا بصن یرادرس اند رد رار ناسکس روب زوقط هک هنس یستریا
 یافتود بت ندهنوعم هعطق نواو هغرداق یا زوبکیا اشاب ىلع جساق نادومقو اشاب نانس
 تراغ شتآ هتخوس ریازجو لحاوس میان هکیدنو بوللوآ ریست هزکدقا هليا نویاه

 ادرس هدیایلوا ندنرلقدلوا سرتسد هحلص ادقَع اونا کا را ءاکدنو نکا و 6
 یم هتسلوا شوا ن ارذک یخد مسوم تولوا دراو ىلاع نامرف هنامهلاراشم نادوقو ۳

Eیدنلقتعراسم هبهضتقم تاکرادت نوا یرفسداولا قاحهد 1 هو تدوع 4 وداتا  

 .تباحس یرایضما ندنناداخ صفح ین نالوا کولم سنوت رللویناسا هکنوج
 داولا قلح عقاو هدنهاکدب, ساو" صوصخاب بودا ذوفن یارجا هدسنوت هلستروص
 .تنطاس یفدو درط نداروا كرانا ندنرلکدندیا رارق یاج هنیراودنکو  مکح یتسهعلق
 بک یسارجا كو هلفملوا حاص دقع هليا راولک.دنوو شلوا ته تمذ ٌهمزال كنهنس

 اعود امهسلاراشم نادوصو راد رس هب ینهنس ییا نت زو زوقط E تا وپس

 تراغ یرلهطا الجو انسم بولوا توطس شک تبار هنالوا هليا هیرب رکاسعو

 داولا قلخ ناسلوا رکذ هلیا دیدش "هلناقمو هرصاحم نوک یدب. زوروا ءرکص نا

 یاریما لوساسا نالوا بنس هنماز زهنا نویاه یاغنود لوا هنس کیاو بیرختو حتف یسهماق ۱

 یدنلق هنخشوآ هبهملق باب یعوطقمرس هلغملوب روصحم هد هعلق .

 صفح ین, قرلوا مزاتسم یقاحتلا هیهبنس تطاس تموکح سنو ةطخ نام توو
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 9 ت اود م تافل هل فئاظو نیست بولبروتک هلوبناتسا رلساوا ندنسهش یک ولم
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 4 چ نالوا یراط هسراد وح و هللا مولعم ستم تاسف مماس ناطلس ملح هاشداب

 . كلبا هماح لو یرلفدروس 5 هدنو اه یاس ندنع دلوا ماسرس تلع ثدحتم

 ۰ تعاب تفاع ترازو یدنلهزب یفرطر كنیرادوج و هلکمشود بوناق یراقایا هدنراشرک

 اس یاب کا لا د رک ناضش طساوا یاس کا نابکم قرهلوا یرالجو

 ۳2 را.دلوا ا.ةع راد مزاع هدللاس یجنزوقط+

 | برش دیش ورسحرپ وک شویخ عاشو برطو شع لئام هلاراشم رابرهش

 ۱ 8 هرات رمص فرشو نانلوب هدامظع ترازو ماقم ورندننامز یردب یتطلس روما هاغلوا

 3 اشا یسهش یرابحاصم یراودنک نودا صا وو هاشاب دم لل وقوص نالوا فرش:

 e لقوبج عقاو هدنحما زاغوب هلیا امدن یک یدنفا یقاب روہشم عاشو كب لالجو

 . مریدلب یرارافرو شور ردرلشملا نامز راهآ هدازفا طاشن عفوم راسو ه دن رله ریسه >

 نتف یک قام كی ارام ما یتنطلس ماکنه هد با هش كب هناملس ریما یلغوا ناخ

 شجر هلا راکزور تائداح ندنشبدعلو ید یتناعاس كیرشو ندنعبدلوا یناوا اغوعو-

 ۱ ردشلوا ناما ندرطاخ

 ِ زارفا لع هداسننم بونلوا ظفح هدننلزوب نویاه ۳ یسهزانج كملس ناطلرس
 ۳ Tagg ا ناسکس رو زوقط هلغعلوا لاسرا تاطلس درم هدارم ناطلس نالوا ۳

 یدلوا لتا هینامع تخیلاع RAT اا هدنه رش ناضمر:

 ا عرف تموکع داو ناجنز تر لصاو ناخ یارکتاود ییاح مرف
 یدلروس ناسحاو هج وت ها رگ دمع ندندالوا

 1 دمع غوا یک دنا دابآ مدع منع هلادء< فرش نالوا یناعاس کر ساف

 بناجو تطل قح یاوعد كلادبع فیرش یم یدیشلوا لثان هردپ تخت رصتتس

 رومأم هدادعاو هناعا اش ناضمر یک هک هی | ند هلع تلود

 3 دیو كلام هبرخ» تخت كللادع فرش هلدرمغو مادقا كهلازاشم یاشاب یدشاوا

 E یهللآراشم 2 رو لارق ندشبالوا كلاس هّش رط اجلا هنلارق یکتروب رصنتسم

 هاش رفآ هلا E كرب ناسکسو بوط زوج وا هلردیا ذاا تاآ هنن ریخت كساف اید:

 . هللا شح۶ مازجا هدنعوقو همظع "هنر هدلحم مات لسسل یداو هد هسبا شالا روم
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 فاللادبع فر مش هءلوا مدعن نددومش ا یخد لارق هلپا هلارادم فیرشو
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 ۱۰۳ ی را

 یدلوا التم هبیداش لرم هدنرو رف نوک چاقرب کوا لالقت| .لئاع"

 یامرف نامرف هنس چوا یللآ هاش بسامهط نالوا مع یاراد ءرکص نداععاسا هاش
 ناشناح ینا لبعامسا یلغوا هلفلوا ترخآ راد لحتص "امومسم هرکص ندقداوا ناربا

 یلود ناکراو اما نالوا یعش هلتسح قلوا كلاس هتنس لها بهذم بولوا یهاش تخم

 روش ی کلا بودیامانک یهداربشق شی نوا نو هو ناو و
 تناخ ا قوح ۴ نکل یا اما یهدنب ادخ روک نالوا رص و

 تردق مدع بولوا لوصوم هتطلس.تخن هدنب ادخ روکذمو لوتقم هللا ماعا یاعا
 یژزج ندنکیدلبا فالتخا نهر یتموکح تیهو فالنا یاود ةنيزخ هلدس یقال تاقو

 اشا ورخ یسکب رلکب مورضرا یودیا ندنانکم یرخشتو طض كارا روک هل 9
 مظعاردص یدابا ماف هنحآ رفس یرات رضح دا ص ناطلس یه هنغا دن وا ضرع ندنفرط

 هلع تاود ید هسالوا حتف "الماک ماحما تکلم ) بوللوب هدنفالخ كشباو اشا دمع

 نوعا یچوط هدنمکح تح یار ا روک بوس شلقا ساسد ها 0
 ماحما هغ اط و زمنا تافک هنفراصعهساا یادراوبولک م زال ىر

 نالوبعوق آر رکمهدیناخ ناملس ربع و هن اہصع هلارلرولوب شح و

 هدننابزارتحا ندنماسءامد كفسو ناب لالا عقاووید ( ردشه وا هرح هیرلرفت ناربا
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> 

3 

BBهاش وشتو ارعا كرللاناو هدفالخ كمظعاردص هد هسا یدلبا ناوئو بات فرص ت  

 شپ قطع اال نالوا یحاف ۰ ی 0 هاشداب

 7 a نانع

 رکشل تاقدارتن زکسخ نیمار یدل نالوا ندنارآ زوعک تاقا هد وات و

 بول وا راضتسا یرلفدلوا موج دص رەھ كمع 5 كس رد Ed هدقدل وا ر وصنم

۳ 
 انا

۹ 

CEE EES 

 چافر نوما یراطل ت عهدو رابکتساو فتحا نده راح تاذلاب اشا ییطصم مرد لاو

 نیشن هر ومطعم م یرادقم دما نو هدهلاقم نالوع و کما 1 کی رلکب و

 ناورشو ی مساله هنس رزوا تبراظم و یدل وا مس ه رسا د رفت د دانص هحد و مدع ج

 a لاخ دا هتموکح هروح ىلاوجملوا ناکا رارف ناربا ماکح نانو هدن رلف رط 4 ۱

 اتم مرک ا رادرس هانب هنبرقتكناتش مسوم بونلوا هجوت هیاشاب نامع یلغوا روعتزوا .
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 را ۱۰

 ځا د هلکمردنوک هنیرزوا اشاپ ناځع هلیا.رکس ردق كس زونوا یازریم ءزح

 ۱ هدملار موب بواوا لافتشا مرک امرک لانقو برح شا هک وا نوک چوا هدنسارضت
 لاماپ ماجعا شویچ نیکمشتپ هدادما هلا رانات رک اسع یارکلداع یردارب كنناخ معرق
 یارکلداع هلا دانا" ردق زوجوا هدنرورص نوک دنج نکل یدلوا روصنم رکشل لوبخ

 ۳ با رسا .مراناریا نالوا ناک نکم هدنرافدقج لباچ یارک یزاغ یرداربو
 یا درد دیآ موحه هنرزوا اشا ناععو هابس عج و i ازربم هزح هللا هتشنو

 یدلا هرصاحم ین و

 ۱۳ نالوا دمتسم هنمح هرحذو لمکم ناه هرکص ندهمنادم تدمر اشاب ناغع

 تعچر هیاروا هليا تامهمو پوط هلساب رارید ید یسهسلق وق روت هک یخامش

 یدلیا تموکح ٌهضق ؛دروا ییرابناح ناتسغاطو
 هنسودینک یعرح كهاش ندنفیدلوا مانب ؟دازشز, زاتم هللا هجو تحابص یا رکلداع

 ههقهف هدیدم تدم یارک یزاغ بولوا دنهش هبا ماع یولغ ینم هن-هعیاش قلوا هتسلد

 ۱ ۳ هل ویاسما ومها نار ناو ندنراتسا درکعندقدلوا .شوح هدنهملق
 فا روز هرزوا قلوا ند رف ناناخ رهاشمو شملف تصن یاخ مرق بقاتعتم

 ردشلوا راو

 ناطلس اشاب -# یللوقوص نالو مظءا ردص وربندیناخ ناملس تنطلس رخاوا

 ۱۳۳ ا ا ار اما ناک یار, نادفاحتس هدنسواخ ا ملل

 هلزمدنفا ) یناکدنب نکیا هدنتراما اتسنفم تلا دارم نابطلس نامز هاشداب ندنغیدلوا

 كزک رد ید هز ایز: زیا وزرا هدنناوا یترادص كناشاب دمت نکل زر هاب یی

 ىدا رار د تا ا 3

 ندنغیدلوا ترهشو ناش یحاصو تلود كباتا رندنترادص یادتا هلاراشم هشامعم

 هلومناتسا سوال1 لجال هلاراشم رایرهش ندادن و یسهتشنا ید هادام ناطاسو

 ردقنره بودیا تعراسم هتتسد لس هدقدلوا یقالم هاشا دمج هدنکشوک یلایو دراو
 ندءرکص دامناطلسهدهسیا یدلبا ارجا ییدوبع ةف ها ایا هبلاراشم یاشاب

 . یدیا ردبا رلافج وارد وارد بولوا مزاع هلاقثتساو رقم یهنلاراشمو مدال هنلرنتتوب

 یدنکیا NS ودنک هلاراشم ردص هدبناعش یسهنس یا ناسکس زو زوقط تیاه

 ندنسهنس هليا رجنخو برقت یک كجهديا میدقت لاحضرع بوذحرب نکیاردبا یاود
 وب كبوذح رالوا علطم هبطوسبم تالیصفو یدلبا تافو هدنروم تعاس رب هلغمروا



 1۰و تاعوقولا جرات 2

 لحنم ترادص ردص هلهجو وب هسیا لاح ه ره رایدلوا بهاذ هنسلوا عنصم كن زج

 یدلوا یربک تااکو ماقم زئاح اشاپ دما ینا ریزو ندنفیدلوا
 دت اشاپ نانس مار ریزوو لورم ھا ودع داکار کا ۲
 یدشعا تدوع هلونات-ا اشاب ییطصم هلا راشم هلغلوا لوصوم هی یرالاسمس

 نیک وا تافو اشاب دما مظعا ردص هدنلوالا عسریسهنس یدی ناک رو وتو

 مظعا ر زوو یساطعا نویاهرهم نیزا دعب بونلوا داعصا هب یا قب اق ماقم اشاب ییطصم

 یدلل وا نالعا ینادنل وا وغل ییالطا

 هياشاب ناس نالوا رادرس هدنرزوا نارا كهرش رهم ه و یا چوا نکل

 بوس هناطهنسه واحج ر هنس ودنک كنسيوقمصخ» دک عاسااش اب ییامصم یتعیدنلق لاسرا ۰

 و ندقح باتسح یضالخ ,نداتسد مالآ كرەروس ز زو هنیراش رش دهشم دلاخ ترضح

 یدلبا تافو ةا اقاعتم ینکیدلبا تدوع هنغانوق یدشلا
 نکشلوا قفوم هبهلباج تامدخ هدنکلرکسعرمس ناریاو هدنحتف سرق هلاراشم

 ینبدنل و یسالال امدقم نخروم ضعب یتسامهلوا ماکب هلترادص رهم نالوا یساصفا دصقم

 هرزوا قلوا یتازاحم یهالاظ تاعنصت ندیا تتس هدنعحد زیاب ناطلس هدازش

 را ردپا دارا
 هماهوا ضع ندیدم هلوا قفوم هتسمدخر هد رغم نارا اشا نانس مظعاردص

 ۱ ۲ RES نادتساالب لرد | ماست ا یه رفس تامہمو دو نکا فا و ط لتر

 رادیاب هدنرادص ماقم هلپا راشیدو مرد لذب نکیا هداد رارق یلزع ندنکیدلک هیچ
 نواه ناود تونل وا اللحا هندرغاعمو لنع هدنرو ص یا اقرب ددهسا یدلوا
 یدل وا بن ج رادرس اشاب داهرفو مظعاردص اشاب شواس ندنسارزو 3

 ندکدتیا ناصح هلسانب روسو خیس ناور اشاب داهرف یمهنسرب ناسقط زو زوقط

 همورضرا یاتشم هرکصندکدلیا بصن ظفاحم هرازولا عم ییاشاپ نانس هداز هلاقچو "
 یدابا تدوع#

 رانا هع هدلاولوا E E هدنرلناح ناورت ۱

 رداص بودپا رادتقا هضق لخاد یراحاتفم كن هعلق هعطق ید نواو راهظا و 3
 ندقاحق تشد كردیا هظفا تمدخ دما ییاشاب رفعح هحنحوم نویاه صا نالوا " ۳1

 یردار / یارک دم نانلو یناخ مرق هدقفدل وا لخاد هبهنک هلغل وا یاطلس هاکرد مز

 هلیدصق ماقتنا ذخا ندنغیدلوا یتاج مصخ كناشاپ ناتع ییالوط ندنتراسا كيارکلداع



E ۱۰۸ 

 اه ها و ۳3 اشاب داهرف E هنس كسب هنرالوا ر هلولو ۽

 : یدل وا لوص وم هل رادص ردص

 كلر واطتتتم E هایسو میس "هلاماک یسهفولع یرتنکی هدنحر یسهتسر كس

 مظعا ردصو تأرج هاغوعو هدبرع هدنواه ناوید ءهابس یاىقشا هلغمناو میمصت هرزوا

 هدننمضیرلتواقش مهد هلیرل# ۱ ترداسهلط یترالتق كناشاب ریما رادرتفد هلیا اشاپ شواس
 ۲ اوا رادیاب هدرارصاو دانع رك ص هب هدلاح ینیدنلوا ماما یراهفولع

 -اتسوبو رلج وق هلقلخ روخاو خطمهکیمادخ نوباه یارس هدنسهرا شکمشکو

 یرلهوجم هبورحا ندهداسلاراد دکلبو هواه ناوید دیاش كناقشا ردترابع ندرلجت

 رایدیا رظتنمو نقرتم نوجا یتحاصم یراهعئادم هسیارولوععوقو

 ید رانانل و دوج وم تودیا روهظ یمادص ( كروا ) رب رهي ورريغنم ن ندنرلحما

 ندهاس یاششا هل راعا هله هراکی ندن راقدل وا بهاذ هنیرودص صا ندهاشدا فرط

 در ندها.س دندانص یدلوا روح ءرارف ؛ یسادعامو لوقم ینتشک زواحتم ندزوکیا

 اشاب شوابس مظعا ردصو لعاح یرلهیبرت هخدلوا بو وا هلازاو قیرفت رانلوا هنتف

 لوصومهرادص ردص الا اشاب نانسو لوزعم بقعردنکشلوا لئان هبیهاشداب تاف شن

  هندصقمره هللذپ كنا هلخلوا سرتسد هتورت وات لک ورصم اغا ناتس هکننوح یوا

 " اشاپ نانس هدرلخم راتو کادو لا ید قلخ-یارم هدنزادد یلوا بولوا لیا

 هدلاح یدلوا قاب ردق هح رصع ید 1 ارخّومو یرصف نالوا فورعم هما شوک"

 دلاراکشوکوب كرک هقشب ندکدلبا انب یرلترضح هاشداب ینکشوک یلای نالوا شعلوا مده

 مرح وللثم يدتیا ضرع هونکد وقن و هم ظع یایاده هداقوا اش كرکو هدنناوا یعردش

 . شقیا بلج هلباهریفو یایاطع ین رلحاهزوس كنه رکسعفاوطو یتطلس نابرقمو نویاه
 . هنعوقو تسسانم یخدیارادفرط بولاق ورک نا رب ندنساوه ترادصلصح وندنفیدلوا
 3 هدنسهعفدینج وا وبشا كرکو هدنسهناث ترادص كرک كناشاب شوایس ندنکو دیا بقرتم

 ۰ ۲ مالک قاغا هرزوا قلوا ندنساضتف؛"یعدق تمأخ یعوح هواه ناو د كە کس فا وط

 ردش)وبعوفو یلزع هدنبقع تسقفوم رب هليو نیفلوا لصاح
 0 es یسەفاط یحقا نالوا نیشن دح رس

 . هجتل وداشپنسح یسکب رثکب هنسوب هدهسیا ندنیاجشا هیرصع تاداع كملا لوباج بوک
 Eur E رک فثاوط .كنهتسوت امر هلهجو هدعاق نالوا یراح هدرارفس نالوا



 ۱۰۰ تاعوقولاج.اتن

 برخ یایصقو دالب قوج كي و حتف ینسهملق هکبب و روم هنکلاع هح بودا عج و
 ینبدلریدلاق ندهنسوب هبلاراشم یاشابو تایاکش ضرع ندنفرط یتلود هحع هلکمنا امغی و

 هقش ندقدملوا راتعا عمس هلاوح هدقدنل وا تیاکح ینحهلوا دهع ضا بحوم هدلاح

 روک دم هلتسام ترادض لب نکل یدنشلدیا زومأم هتهناعا یسکب E لبا 9
 هناتسناورخ هد کیا ینیدلوا یخ ی نورها ایک بولوا فقر ۲
 دورو هلا رکسع ولتیاک راوهح# نکیا لوغشم هلا هرصاحم ینهماق مان هتسیس كره
 دېش نیدحوم دونح E كب دت کب كسره و اشاب نسح EE نالوا عقاو و

 ۱ یدلیا شون ینداهش
 ضع بول وا تروشم سلحدقع هد واه روضح هدقدلوا تلودرد لصاو رخ وب ۱

 ۱ RNS 9 یرمصع ناملس ناطاس یناقاخ تادح رس رلنالوا نیب قیاقح

 یدشود هلبا جا عالق هظفام ناراوخ هفظو هلتیج وب و یدشوا یرارورپ هبا رهش

 ن) یدنفا نیدلادعسیاطلس هجاوخ یتح و حجر ینهرط یملوا تباحم ندرفس وید

 محع یلوق رب كهاشداپ هکمرتسیا مدلیا برقت هرمهع وب و مهدقمزای یخرات هلع تاود

 FE قالب يا ید یارک هح و یدرونک تولآ نهر: یتسهداز ردارب كنهاش

 یسالوزوب كحاص كرهبد ( مهلوا لاقم بیز هعاخ هلبماحتا تاهابم دافم یدتیا مدق"

 هلقلاشک روشک كناشاپ داهرف اشاپ نانس مظعا ردص نکا یدلبا حرصت یننجهلوا ولربخ
 ندنفیدلوا كلام هرفس و كلاس هنسهعلاطم كا قوفت اکا بوسکح یترهش نالوا

 یتغیدلا نهر ینسهداز ٌردارب كنهاش مجع یلوق رب كهاشداپ ) ًاباطخ هبیدنفا نیدلادعس

 باوج ( زکیدیا مایا عیاقو مخ هليا نایب ینکیدروتک بوتوط ینلارق هجم یلوق رب و
 قرهیقاب هنبرقت كناتش مسوم و یدربدریو رارق هک داشک یرفس باب هلسهنارورفم

 هلحیما!یلع هدطساوا یسهنس رب كيب هكرهریدتیا مکح هنیرفک كرلنالوا هدنفالخ و
 ۱ یدلوا مزاع هدارغلب

 كيب ناسکس شم هراولهجحم نكشفلوإ یمصت هرزوا قلوا نتن اتشم هددارفلب
 نیدو هافلوا دراو یربخ یرلکدلبا هرصاح یوغزتسا و یداوغاب "ینوتسا لاک

 ربخست یرلهعلق مرسپ و هنالوب نانلوب هدراوج بوئلوا توطس بکوم قوس هنیناج
 یدارفلب "ینوتسا قرهلوا یسرع ىزا تالع كنیلح رم درجو 8

 طض یرلب وط هرصاحم هعطق ۲ 9 و عفد یرلودرا نمشد ندیا هرصاح ینوغرتسا و ۱

 یدنا وا تدوع هدارغا,هدنرفصیسهنسییا كبب نوجا را صا ییاتش بش هرکص ندقدنلق ]
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 E 0 رس هدنیدو و هک مک دعاس رلا وه ردقیآ کیا هداتش طساوا هنس و نکل

 هم ردق 7 نگر ا قعوم هنمشدهعفادم اشاب دم هداز راد رس نالقارب هایمان

 ۱ ردشلوا راتف رک هنمشدیالبتسا

  یهبرح تالکشم هد هسیا شعا نیوهت یرفس هدما لوا اشاپ نانس مظعا ردص

 ِ .هشلنی راکو لب لوق وق وع بوشود هشالت 26 RT ییموم تدش كتنمشد و

 یدلوا رداص نامرف ةحنح وه و يدلبا ساعلا و ضرع ین رللردن وک هن واه یودرا

 . تشه كنغاجوا یرجکی هجقالوا هرزوا نوکس نویاه باکو نایرجیکی دیدانص
 مد هسلا نل دتا تارت هلاقو لف ود ردن وناق فالخ یک و وام هناعم راد رس ها هعمتح

 ۳ 2 هلح ندنعردنلف دک یراتع نع كرەلىد ردشعا باح ا یو نامر مکح

 E رایدلوا یهار هنناح نوباه
 هن و اه یودرا هلر ۳ كس روب یمالاتسح یار PENS معرف

 یک هب راجا هک خا فداصت هیادتا رکشل هدزاغو رب راط نکیا رولک

 . یدلبا سا کتب قلا و رمد و لق

 ج ااو تکرح نددارغاب یاتتشم مرکا رادرس هدنل وح راپلوا
 . بولوامقاو هدلحم یتیدلوا صنم هه وط كنيرپ هار هرکصندکدتیا تلود هضف روا

 " راولک نالوا نخروم دزنابز هلمان قاب هلسح قعلوا قارحا هدننامز ناماس ناطلس

 ۳ ید ولتلک هدنسهش وشراف ثنیرن هنوط جا یدلبا هرصاح یتسهماق

 هب هعلق هحقدعلوا لاصحتسا ییفد كنا و ندن رلکدلک هذیا دادما هب هعاقاع اد قرهل وادوح وم

 ۰ هنساشنا یوپوک نوجما كمروع رکسع هوشراق ندنکیدلبا نیعت ینجهسهلوا نکم رفظ
 3 هل وا ردتقم هد هسا یدتیا دوهم لد هدهعفادم صا نمشد رده ره هدقدناق ترشاس

  نمشدیودرا هلبموحم كنهبمالسا شوبج رتاسوماخو ناخ راناتو ماتا یریوک ندنغیدم
 . ید وا مانتعاو طبضیراهببرح تامومرتاسوماخو هناخسج وبوط هل ابو ناشیرب وهدنک ارم

 ۰ پوطنالوا دوجوم ندننیدلوا نامتسا شکتیار ید هماق نیروصحم هنیرزوا كنوب
 E اددحم وعضو رکسع ف كسب نوا ند ركسع فنئاوط و تلود هضق لخاد هلتامهم و

 | یدنل وا هرصاح یخد یسهعلق نارهوق هدنساننا تدوع هیاتشم بونلق ذاخحنا كلكب رلکب
 . هدارفلب هدنلئاوا یسهتس چ وا كسب ندشدلوا رخت و حتف ملام اتش برق هدهسيا

 ۱ یدلوا تّلصاوم
 ۰ هجولکب لاخم یردارب كنافوتم قالفا تراما هلغلواتوف یسهدوب و قالفا هحدقا



 ۱۱ تاعوقولا جات

 ا اعا نوجا تراما EG مظس هرزوا یسهدعاف كتفولوا روب رغم وا

 رخن رهوح ندناسک راس و یرحکب نالوا لوم هلبا تراک ولت و ۶
 هلفاواشا تمنع هنترام' لحم كر ایا همیاس هعوتتم یابشا و مس "ییاوا و یماط تآ و

 اشا نکل رلیدالشاب هقبیضا بودیا مج هدشرکب نوجماقوقح یافیتسا یراولفجالآ
 جداخیسیدآ ندنکودا نوا مض یخدضلاف هسرزوا و اط شخاف تباغ هرو رع

 رو نریم هل دا یا و و تاشع هارد مظعاردصو هنغیدلوا ناکما

 ران کو رکی ر یا کک 0 مدق داتسمرب ردا بو نفع

 راد یل ارد لدزا وی رە د ون راما هسیا ولە بودا تعاشاو رامشا یتغیدلواهرزوا

 E تولوا ناصع زاروا ملع 42 رو ن رم داد هک ودنا هدكملا توعد هقافنا

 کوکر رو مادعا و لتق یالسالها ردقكیبترد چ وا نالوب هدشرکب ندهرثس و ندنرا
 ید هتابصف او قحسو ر نالوا هدتهج و كنه وط همش ندا قارحا یتشوراو

 . یدالشاب هک ناودع تسد ٌهلاطا

 لزع ندناح نواه تاکر کب نافعا یمهدوو نادم مدقم ن هعق و

 هتنراما یلادنص بونلوا صن هداز ك نادش نالوا باشرورپ هدنسهرباد اشاب داهرف و

 یخد هدوبو لورم هلو شاردنوک هلا یثاب یوق نانآوا نت رشابم نوا داعقا

 رلکب شعم ندنکیدلیا تفلاخم راهظا هنویاه سا كردیا ذاختا تصرف یناقشیراق وب
 بول وا سا هر رو داعصا یهدوب و یو هدعنو درط یوزعم رم اشابییدصم نوک

 PT تاوصای ملا راشم یاشاپ روب نم "یصاع هکیدیا شملا رو یرره هوط
 هل نانو هدنلحاوس هن وط ره ردق هنیدو ندنزاغوب هنس هلک 1 هل رب جک

 . یدلوا لصاح رورش و ناف عاونا و لئاز تبنما هدارف و نادلب

 تلع هلس یرلک اما هان تعم یراترضح ثلاتناخ دام ناطلس نامز هاشداب

 ES كتتنطلسو هدنشابیللا هدنسهرخ الایداج یسهنس چ وا كىبقرەلواالتىم ما

 رابدلوا ترخا راد لع م هدنلاس

 ارس لکد هرفس هلعا و اعو هوا من و زا یراترضح هللا راشم رایرهش

 هدنزاسوهدنناوخو هحوج و كحضمو امدنو ارعش ماطر بوبمقج هلهرشط ندنوباه

 بت ندامد كقسو تاسهنم لئاف هقح و لئام هد وصت هام عم ردراشل ا نامز راصا هليا

 لیصقت هدیتا هلع ءانب رلیدیا رهتشمهلیا هداتعمریغ یایاده یاهتشاو لامعحطقف بولوا

 ردشلوا ادم یراتنطلس ناوا هنلالحا كنهلع تلود ماظن رک | هلهجو یتجهنلوآ



 یسهلککت كلات باب

 ۱ كنهلع تل هد هد رصع ره مهنازجاع دصقم هرزوا یادش وا دارا ۶۳۶ ۱۳ 6 هم

 الص وبشا بولوا رس>نم هرصآ ینسهراح تاماظنو هرادا تروص

 ۳ هلاملا لاع هجرد ك.هنس تطاس تک وشو توق هسبا تدم ینیدلوا یواح

 شیوشتهحینساضتفا ههلا تداع رار هاسلوا نامز ینیدلوا لصاو هلاک هم كناماظن

 ا وب ندنع.دلوا روهظ هدز رس یخد تامدقمو لاوحا ضع نالوا مزلتسم یروتفو

 ۱ : یدلبا اضتقا قعلوا تالصف طس

 3 ۳ اسم اکو یو ها a یه ale تلود
  روتف ینبدلوا التبم كموح یو ناخ دزاب ناطاس ندنفیدلوا عنات هنیراهبناذ لاوحا
 . هلم قورعو قلنعرو هلود باصعا هلکملا ا ر یحد ا یاو ناکرا هفاک تواخرو

 ۱ هدراقدلوا ینامع تخم زاس قنور ینرانرنضح ناخ میاس ناطاس زواب نکیشلک .قلنخروط
 0 شم ایواهدشع | دولآ باوخرفصعرب ابوک هنس تنطلسهاعوق وراکفاو را وطا لدبت 4 هعفد

 ۶ وررلوا راع یتمکح شعانوط ہد شما مادنا E یاخ ندناوداو حالسدوخایو

 . ماظتناو قنور دیدح هل وطسو مادقا باتو با كنیراترضح هبلا راشم تنطلس رازلک

 . كهللاب كسمتسم نالوا هفىلخ ی رخ ال هدرصم ید تفالح هللج تعلخو یدلبا

 APE . یدلوا یراحتفا شود روز كنتارضح هرناع ناطالس هلغارف

 كلا هدرهء هلاراشم هاشدا بووا صدمو روهقم تلود یاذعا هلع 2

 اه رفا و ناتسراعو برع قاع هدننامز ناملس ناطا سو راحت کو هر وس هللا ةر

 ا ات دارم ناطلسو یتلایا سلوت هلسهریزج سیربق هدندهع ینا میاس ناطلسو یرللحاس
  هلس ا كالام هاذمتلق یامع روك قالا یرلاکلا ناورشو ناجمابرذا هدنتنطاس

 3 9 )تک ردق هن اتسرام لندن ردنب ندع عفاو هدنع یاصقاو هناتثدح نددودح ساو

 ۱ یدلیا تماجو

 ۲ فرص زاروا هلذلوا هدنرزوا ناتتسراحم یناونغ نکا كموحم ناماس ناطلس
 مق 09ا تامة وا نما لامعا هذن راک ناتسکر و ناتسمخ ادا دشا

 ۱۳ حالم رب وید یدیا رولوا ولربخ اهدو رولب هديا عج هدهدحاو هل ینمظعا

 هلام یمکح كيامزوا ندنغیدلوا قاروا كیدزمتفو روم رصع نت رکل ردیا نارود هدمانا

 .Sd یاح ید یساروش هتشا ندفد) وا نکم قم اوا طاتتسا ندن راب اتک خرا



 ی

 اس ناطلب نکیا هرزوا لاونمو لاح ردیشطا ناس یکیدلکهدیا سبلت هدنس هناخ

 NAN تاعوقولا اتن

 كنم وف كرو ناتوط هدمکح تن هرکه وقتا حت ياتسا ناتسیعو یا رب ءا

 اوروا هسلع ت تو مزون همر شوند هللا ارس ۱ ینه كوسا اغ شوجو

 هب همالاسا رله بولوا سرسد ها رسا "ییعاضم فاعضا كس وه يدتا عیاض هډ را رک

 غلاب هرانویلم هسنلوا باسح ارسا نانلا ورندتلود روهظ یادتبا هلک هديا قالا

 داهج لئاضف هام عم ردیا نامت ییدلیا تمدخ ردقن هبهیناع سوف کو رولوا
 راص وصح و هلغملوا هدب ادىم ید رلببس ولشاب وللثم رفس قلرط تلوهسو لاوما و

 کلبو ندنساضتقا تحلصم تعسط یراتخا كنيرلرفس ابوروا هدلاح ینیدنلا هققد رظن

 رونلوا نیم و نظ یسلو ندروما ولتعفنم كا هجهلع تلود

 ر و همهم روما طن یارضح هفلاس ناطالس ادعامندم وح ص یودیز اب نال

 لارا ا ناطاسو یرلکدلبا ماها سف بصضن تاذلاب هنیراصوصخ هبرح فوفص

 شلو .نیلاک تورو تلود هدلاح ییدتیا تکررح هرزوا ا رک فالسا كلبم ,تطا#
 فعضهدنرلتتطاس رخاوا هقشندنع دلوا شی ات وط هاب | مت هفرت راهذا تنطلس ضایرو

 روما هرادا هلا لىم هشباسا و روضح هرو رضلاب هلغلوا ےضنم ید سیره تلع هیر

 رایدلوازلوا رظانو رضاح هنویاه ناویدو رلیدالشاب کلا لیمحت هالکو شود یتلود
 تنیزوبیز هدنلود تشه ًامونهنیا ءدنرلرصع تلات ناخ دایو قنات میلس ناطلس

 یراهیدق تلصخ كلسشک افحو تاربرفس بولاغوح هنوک ندنوک ماشتحاو تارادو

 ۱ یدنوط ینو قلوا هلورتم

 روی رکسع ودنکه دن ددص لب افت هلا یر وغناطاس م وح یم ياس ناطلس ز وایکر دلوقنم
 ههداز اشاب لاک نازل و یاکر هم هلکمروک قرفتسم هرورو رز ی رکشا رصعو

 ون رهنوج كمي تراغین رل هسیفن یابشالرایرصم هینانع شوبج ) هدک دلی ا لا وسندنماکحا
 یرهناهاش ترفظم باسا ندنفادلوا ییمط صا یرلکح هدیا رابتخا یناراک اد

 ات ناسا یا ءدازمش كهلاراشم هءاشدایو شمریو باوخ ود ( ردندنس هل

 ) E رو كالا ناملس ) هدکدریک هنیراروضح هليا هسلا هتسارا هلبا رویزو رز

 یکیدلیا میدقت هدارم ناطلس كب یحوق یلەحم روک قرلوا دیّوم ینو هني ردراشمرویب

 هروک اکاو یسارتشم دبعزوتلا شب كناشاب دمحا ندنمارزو ناماس ناطلس هدنس هلاسر

 یتسب رب وهدناوند یی رب بولوا کروک یا هدلاح ینادلوا دوج ومیسهبهرفس تامهمو هحلسا

 یا م
 ماشتحاو تارادوتش زو بزندف رطر هدتل ود ته جو هدب رلرصع تا ات نا دا صو 0

۸ 



  ۱ 1٤م .رات ۱

E 30دق تلح نایک او كلر رفیسم  Es, 

 هوش ےک هرفس هآراهاشداب و یدلوا ثداح تافلکت عاونا هدشیعت ماو هدسنالمو

 هنس فئاظو 7 فئاوطو یوف یجایا هلس یرالک هن وناه ناود نو.روط

 .  تاصوصخ راد هیهمهم روماو بدانم 0 هل اق ی تیرانوکب یساطعا

  ESيیدابا م ا زلتسا  E ۳هدنسمرص 5 كرد رادا یی دلو |

 روذف دارا

 تلود ناکرا لاوحا

 . كنامالسالاخش طقف بولوا هدنروص نالوا نایب هدنس هاسکم وام تا اوف ناکرا

 . تیرومأم والع کب رفح یسضاق لوبناتسا هدنرمصع منافو رصحنم هیاوتف تمدخ یشیا

 بصنم هزادصلادعب الضف یک یدثفا دوعسلاوباو هداز اشا لاک ارخوم هدلاح یغیدلوا

 . قبرط قرهلوا هدسقوف كانمرتم نیردص رونه صنم هلیرالوا شح قنور هیاوتف

 هلع تاببجوت هلمجاب كردک بونلوا رابتعا یرظان كنهعرش او یسیر كنهیماع
 ۱ ردش" وط هیتر مه هلا رامظعا ردصو شلوا هتساو هتساو برت كنا

 ورم یراءرکص نکشملوا نامت رطان همارک تاداس هدنرصع ناخ دیزیاب مریدلب

 ۱ بش ندنلاحر هلع قیرط نالوا بسنلا حب دیس هديا ناملس تنطلس هلغم وا

 ۱ دق ارح یدنفا تق یراهمان هلسلس كما BE شملوا تف: نارا

 ا قزەلوا فقوتو ندح هدتباقن راد افرش ندیا اضتقا ییدأت تاج الاب بول: ريد

1 

 ۱ ۳ ردشمناف قیرفو زەم قدا

 ۳ 1 و نفس هبناحرب ا رحم هرکص ندکدتیا ارادت هبرح نفس هنس تنطاس

  ندلود هدعاق قعلوا ناعآو بصن رادرس یسار ندارزو هنب SEES يجدوا باکرا

 .  كردیا لقن هلوبناتسا ندیاوبک ییهاسرت یراترمذج ناخ ماس ناطاس زوای ًارخؤم نکیا
 7 اشربا و سیرفو سودرو رمعم صوصخابو ندنکیدلبا قتهاتخت تکه رخ روما

 . اینابساو هطاام هلیسالا راکت هسیناع نیافس ؛دوام هرکص ندقدنلوا حتف یرلاحاس
 ۶ یقلراعج 0 یاق هیره ندنکیدتیا باجحما یس هطفاع كزکدقا ندنراناصروق

  هفملوا بصا ایرد نادود ج ندناربهربم دوخایو ندارزو هلع "اب یدلبا اضتفا

 ردشلوا ندنیظاعاو مها كنهلس تناعلس بصانم یخد تیومأموب قرهلسالاشاب

5 
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E تاعوقولا میاتن E 

 و  IPیلوطانا ندا 2 ید همهم ےاصم هک دنا تما تک

 رادرتفد شاب هرادرتفد لصا بونلوا داحلا اهد قلرادرتفد ییا همان یرادرتفد یبا مورو

 | شاب "الماک هلام روما یراءرکص نکل یدیا رولنید رادرت؛د نج واو یجنکیا هرانوو

 یامدق بولاق یک هیاپ قارادرتفد یحنچواو یجنکیا ندنکبدلبا عمجم هدنماقم قارادرتفد
 هلا :ینیداوا دقم ءدناهمجو" رد هر تاتو یاب قو درا شن و
 ردشملف اغلا هرکس نده

 ِ ,ناهاشداب ارزو قرهلوا قفاوم هتساسم یمسا هلبراتعا قلوا هنسانعم ناعم ( ریزو) '

 ٩ هدنتنطلسلئاوا موحم ناماس ناطاس نکیا یر كرانا مظعا ريزو و یران واعم كماظع

  3هامظضعترازوءماقم ةعفد هرزوفالسا ٌءربتو فالخ یاغا مهار ا نالوا یوعمو لوبقم

 مدوت هیاشاپ مسر یخد هدنسبرپ ناوا وللثم ییدلبا اطعا لالقتسا هداعلا قوفو داعصا

 لکوو مظعاردص ءرامظعا ریزو قرهلوا قفاوم هتسامسم یمسا هني هلکا مانا ماهم

 یداماد موحیناتماسناطلسو یدانالشاب هکشید تاود بحاص ی زاءرکص .اهذو یل

 بولو مظعاردص یاشاپ دم للوفوص نالوا  MLSیدلبا تطلس روما لمحم

 هلوضا هرکص ندنغوقو ینداهش كهلاراشم یاشا مدن صع تلات دام کک
  8مرحو هتنطلس فرط نوا تشاسم هت رک دکب هدنما ترادص لصح ارزو

 .ندن رلکدلک هديا دصقم لاهحیتسا هلا اادهیدقت هنیرذ ون بحاص یهاشداب نابرقمو نویاه

 یدل وا ردیا لد قص قص تونم هل وا رادیاب هد همت یی فا

  4یرلەدةم کنوح حج  EEیراتاحوتف ا|صاو ارزو نالردنوک قردلوا راد رس

 نادوق یتح بولوا ندتلود ٌ؛دعاف كتا دقت هیده هرصع هاشداپ هرزوا قلوا ندنعاتغ

  8كسکا هلا ی لات یر هدنراز وما هدنتد وع رس هعف درب اشا نیدلارمخ یزاغ ارد

  1:مدنحشا یس شک هدنرللاو مالغ زوکیا یا هغلا هتک زر هزار

  9مدنجا راس نوتا هدنرللا هيو مالغ زوب همفد لماح ینوتلا کک هلبا اک سلطا

 زویکیا لماش ینهسف یاشا راسو راحدق نوتلاو راقلنادرکو راحیس-ت ناحصو ناو
 هل وس اتسا تولوا فرطرب ید مانع لاوماو یلدوع رفس هلردک یدشلا مرد راج

 نالوا یسلاو رصم ندقلرادحلس یتح رایدلوا ردیا میدقت هده راکب رکبو ارزو نالک

FNS هب ایا ده يدلبا مردن هدقدنلوا توعد هلوساتسا هلشرازو هق اشاب ماا > 

  ۱رولوا كعد ارل نونلمرب هروک هنباسح نعرصع لس رده تمق نوتلا كس ذوب

 هلا تارهوم و نوتلاو تحت رب حصص عونصم ندنوتل اک اراده روکذم



  E FL Iتراعع ندناوسح زوی جافر و هراس یاشاو یراماط اودینی 

 ناطلس هلغلوا ندناښغا كرصع یارزو یخد اشاب نانس مظعاردص ردروطسم هدحراوت ۰

 بولوا عفاو د هناخیاک نوحا یرلت ضح ثلا دارم  YEتشک انا نالوا قاب ۳

 لواو رد للا میدقت یخدتاعصیم ولتیلکو ضرع هارت تفاضر, مظع هدکد یا انب . ۱

 ا واتم یراقدلوا رویم هنتساطعا ایاده هروک هتیرللاح یسهلج كناماو ارزو هدرصع
 ردشم رک دام یخد یعرده همسر یایاده هلسا هیزورونو هدع :۹ :۱

 لمة بولوا ساقمو ناهرب یراراتا هنیرلتردقو تورث هحرد كنهفلاس یارزو اجارندن 

 یس هلہاح لبس هلسودنک كناشاب مسد هل نآ زا ۲ ردنکنز هداعلا قوف یراضع مپرماهسلطان 

 هدنسوق هن ردا هنمان  E EAرویا انب هددسزاو هدنراونح یسوق نادنزو ۲

 رکص ندک لیا منت یرانو ردجاتح هغلاسم ولتلک كي هکرانآ راسو راناخو هسردمو ً

 ردغلاق هل كلها ا زوحوا ۳3 هرو هسا زمتقو هدننافو ناح 2

 عماح نالوا روهشم اشاب ىلع جلف نالوا ایرد نادوسق هلا یناربم رب هنر شرهق 

 یمهروو هلقمقچ یدقن نوتلا كيب زوشب هدننافو نیح هدعب بویلیا بیر و انب ینفاقواو
 للوطاناو لومناتسا كناشاب نانس نم, حاف ردشملوا ذخا هلالا تيب بناج هلفمالوا ید ۲

 همرادا یراناو یاربم زواحتم ندزو قرلوا همسج هشا .دنعو ناتسعو لبا مورو .

 ۱ مد هل هفعض لوقع کوو نالوا روعش هدنرح هدنرصء تح بولوا یاقوا یفاک
 م  ردناور راثآ طوبضم یرلکودیا هدننظ ردشلوا بایرفظ هبابک ع

 3 تاققح ضع هلیحووش یحد هدننش یراصصخ شاعم كتلود یاماو ارزو

 قتمناق نابعت صاخ كلا كوب ییا زوتوا هننارضح ناکدازهش نانلوب هدکللاو هکرونلوا
 یه یا ماس ناطلس رار هلسلوا ی ضعم یشیدلوا ندتلود نوناق

 هغ یلدلوا فرصتم هصاخ كلها دلو ی نکا یسلاو هسوق هدناوا یل

 2 ردحردنم هد راح رات

 كاش دوم موح م اف هدلاح ینیدلوا یصاخ كلها كوب یعرکب كرامظعا ردص

 : ردشملا غالبا هکوب زوتوا ینیرلصاخ كناشاپ مهاربا یخد ناماس ناطلسو

 سیو رادرتفدو یحماشنو هلو رمش نوا روا هروک 4 هنراتشح كنيرارزو هم

 r لقو یرلصاخ كلها كوب ردرد رجوا رشنکیا كلاحر یامظع یک
 ر د رو ساق و جد E همدجن ا رمعل هفرفتمو كنهتکو

7۸ 
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 ۱1۷ __تاعوقولا جات
 حس = = سس سس تست سس

 110 یراتفیک ؟ یرلرامت كنسسهاس ولرامتو یراتماعزو صاخ كنيرومأم
 رونا وا ۷۳ اصف ۳ یاعت هلاءاش نا نناوق

 ناوا ) هدنسهلاسر ینندلا هملق همان اا اشا یفطل ندا روژو ناملس ناطص

 تافک « هنفراضم مهراد یو نوا ندنعتدلو۲ مراصاخ كلەج ا كون E دی راک

 هرادار وید ( یدیا رولاق هدمهنیزخ کوب شو روناوا قدصت کوب شب بودیا
 هنلوا هدراعو نزو یشوغرب ماع كزمتقو یسهشارب كل رصع لوا رزتسوک یسهنزاوم

 ردقنرم یسودنک بولوا كعد هسک كنکیا یونس ینراصم یم راد كهلاراشم [رظل
 هروک هنامز مکحو هننارقاو لانا هد هسلکد ندراشوا روبشم هلمشحو مدخ تا

 هلا هرو نم علابم ندنغج هم E ندشک كسكيا لاح همم یتلخ ی

 هدرا مصعلوا نکس ؟لرولوا رطاخ دراو هدرظن "یداب یحهدیا اضتفا قمامهلوالباق یسهرادا

 نالوا ند هماع مشاوح هلبس هملاطم و قلزوحوا ةسو رخ كلام ردق هراتفو نه 8

 ندنایّوزج هعتما نالک هناوا هعیاس ندایوروا هکنوحیدیا زلراقح هجراخ هرناسو تابونح

 هنکیدلبا لیاقت اکا خابام اغلب اشا لق چاقرب نانلوب هدهدعاسم تحت یارخاو هنغیدلوا

 نالوا مازنلا تیاغا یو هدلاحرب قلزوحواو قللو هحنالوک ام كنو ورح كلام یتیم

 اتو ۴

  Eعج ین ۳

 روصت قازوحوا ناشوا لالدتسا _ندنسایا رل هفقو ضع) هققحح ای هلغلوا ند داوم

 تاناوح هلغل وا E هدن رل رو مق لوساتسا كماطع یارزو هدر رد هدنحراخ كیاسحو

 شح هلتروص هداس تاغو هلسالوصحخ كکلتفح ,بولوا یک اس هداروا یراهذا ٩

 شا لوق ساف هامحور E تا هزعامز یرصم كتفو لوا ندن رلکدلکهدیا " 1

 ردراو مظع قرف ید هدنتسن هیاشا كنداعم هدام مه :

 هدن راصنم هدایز اهد یو E رلاولربم و نار« هرم هدسلود لئاوا

 اردک نکیا راینک هلوا قفوم ههکلم تامایظنشو هر رانآ قوس ا
 شل چوا كصتمرپ ET تیاربس ید هرلنو هعیرس تالدس نالوا هد واه بک و

 ترومعمو كلرستردف هاصا نیراسو یدرک هنمکح ی هتسراو ندنالد هنس

 توشر هدام رایدلوا رساحتم هناباکرا عاونا ید نررومآمو یدالشاب کلک ناص کلام

 هد هسلا لکد لاخ ندنو هدتقور مع تان وش ندنغیدلوا ترطفرب ز وک هد ریش تعسط

 ردسهضف یسالوا بولوا تازا رهظم تارا رساحتمو کدو تلف تلف تودو ثحم یاح

 زشار ندلا ید یاصنا هد هسدبا زعا هجو" صنم زس وشر اشا عسر مظعا و

 یکی اک مورض را هعفدر هدنددص ناس ییفاصنا ناخروم ضعل یحو رارید یدیا

 ود ردقوت لمح هن وتلا ردقو كنصنم مو رضرا هدقدنل وا ده نوتلا كسش ندنفرط

۲ 



 3 ۱ اغا بار ۳ ردشمتح بیم ه وق ءدراتت وا توشر

 . هچرداوا هر ندشتافو كهلاراشم نکشلک لسک هلم ایف هب هل وعلم دتسو دادوب

 لآ نالوا یرلرادمکح ینومامسق یتح ردناکمالا مدع نایب ینعاوناو ماسقا هکیدلورایا

 ا نوکر اسان و نالوا یرایربش تحاصم بوآوا ندننهلالس رایدتفسا

 3 كجو هنیراترضح دارم ناطاس نوکوب ) هدقدناو ۱ لاوس یسس بولک هلا تشاش تا

 كتلو ماظتناو رولوا رقتسم هدنطالس عامد تالو امدم مدریدشا لوق توشر رب

 لا یکیدید ( مرولوا شلا یا .كمدادجا یخدنب هلتروصو ر دبا باجآ یتلالخا ۰
 Er ددملا داريا هدنحرات مان رابخالا هنک یدنفا

 ۱ و كل زکصضافو تخعم هل راشعا یرلت نو لضف كمالعا یاملع هدتل ود لئاوا

 3 هلفعل وا شاو عضو هملع قا رط هدعافو لوصا نالوا یراح ن 51 نکا رونلوا هجو

 باب نوجا لوصو هبهیولاو تالإيا تراما والتم یتیدلوا لالمو فسأت بجوم لاح ماجا

 ٠ ریمو اولربم ر شا تور تسک بولوا كورم قیرط نالوا ناب هدنسهلمک" قیاس

 هج هع شما AR ہتعاو ملظ هلع ءانبو رل بدلوا رولوا سرتسد هغلناریم

 یی كنو هدا لصف کیدالشاب هروهط ینامدقم كلروک نایاش هتل ود بصانم نالهاان

 E 3 ۱ رونل وا داریا یلاعت هل ءاشنا یخد

 E یخارا هرادا تالصش

 راتو تماعزو صاخ تادراووب هج رکا بولوا یالتاح رمشع یسولشاب كا كتلود تادراو

 رشتن هلان فقوو هتسهانس ولرام نالوا یرکسع تالایاو ناکدنبوااو ارزو هامتروص

 ٤ ض4 >الطصا قاقاح زا وهنس راظفادودح هلی ربعت قاقاح واقات رو وهنب راص وصخ فراعم

 3 .الکو هنس تنطلس هلسس مسه و سیم و هدهسلا صوصحم هنئارف ولر راصماو عالق

 . ندقدلوا هتسراو ندشاعم یرار او یلاو هرمشط هلم جابو مالفا نیر ومأمو تلود لاحرو

 | كلام هبیراوس ردق كس قرف زو فرصم الب هلهجو ینجهلوا لصفت هدنآ هقش
 u هننایرج هدنسهراد یعوضوم ماظن كنناهجو یضارا وبشا تم هننیدلوا

 یدشعلوا عا

 E هرات كتماعز ابو هتماعز كصاخ تا هففو كضرار یتح

 | هنیرزوا یهاشدا هصوصخم هدارا ةا رولک مزال, ییدس ها رخا تهح كنهل عوض وم



 ۱۱۹ تاعوقولا اس

 دوف ینديجاشن هججنوع تولوا رواص یسلاعما جنسیمت اف نا
 یتسارفط كنامرفوبو كللا عضو یتساضما هنیریزو حیحصت هلسلق ودنک ییافاخ رتفد
 هب هممم روما هلرک هکنوح یدبا ندتلود نوناف یاضتَمم كمکح رلن انل وب مظعا دود اقلطم

 ینجواوینکیا ینعب یرارب زو هبق ی رلارفط كرلنامرف نالوا رداص راد هب یواعد درکو ا

 یدیا زا رکحب هدنامز یراقدروطوا هدنواه ناوید راربزو دودو 9

 بولوا يراح فرصت هلهحو کیا هدنرزوا یضارا هرزوا یتیدلوا یعولعم تاک نا ۱

 شيعت هلکناو تعارز ناسک نالوا فرصتم هلیدنس وباط هکر دتعارز قح یسیرب كمآ
 كلبا ضیوفت هنبلاط یتالولعو قلا یتسبعرش رشع كناوصحم ضرا وا یسجنکیا راردیا

 قح كمریو یدنس واط كردیا افتسا یحرخ نالوا ناعم هدنعوقو یاقتناو غارفو #9

 هنیاکا رامتو تماعزو صاخ ینقحو هنس تنطلس ندنفیدلوا دناع هلود یخدو بولوا

 ردشلا صصخ هرروا قلوا فقو هارمو تاربخ ضعو مس و اطعا

 هدنراف رصت ؛دهع كنلاها رف زو ناسکس هلیرادنس وناط یسضارا كنهعرقرب الثم

 . قوقح نالوا دناع هتلود بناحو نانلو هدنرزوا یسضارا ةفاک كنهرق وا هدلاح یبدلوا

 تاربخ دوخایو ردصاخ كناولریمر ايو یتماعز كمعزرب ايو یرامت كنهاسر یمهیرمشع 3

 ردشعلوا صصخحم هفقو قرءهلوا ین وشراق یفراصم كشر ندنارتمو 2 3

 یس هنیزخ هلام هکروناوا راذتعا هلهج ووش ییالوط ندزمکیدلبا مالک لیوطآ هدیابوب
 ندنتاقحلم هردوقشا بونأوا دیدح یدوذح غاط هرق هدناوا زمغیدناوب هدنراتیرومأم
 هدننروص نامضت ندتلود بناح هنیرابحاص ندنغیدلاق هدنفرط راولغاط هرف یضارا رادتمر

 یدشلک مزال كلريو یضارا

 هد هردوقشا هدنک ) یلأم كنیداروب نالک هل رارق صوصخم سلحم هتیرزوا كنا

 ( نوسل وا مسه هرامدا كحمب رو نیمه یسضارا دراعو ردشنوا لولحم راعرب

 ةارلالرت نانو هدنلخاد رامتو ییدلوا كعد كلتفح كعد راعت هلنلوا لماع یک و

 ردشملوا راعشا "اباوج ینیدلل وب .یرابحاص 9

 تاتسا رضح ماظعناهاشداب دنع را یدنفا هلا رک ندراخ رات زالآ هما هدزعامز هو یا
 كالتفح هکو لاح بولنید ردنرابع ندناکلتفج مقاطرب هلبمان صاخ یرلهصوصخم تادراو 2



 خراب ۱۰

 1 ات هدنوناق ناسل هرانالوا فرمصتم هنس هی رشع قوقح كنضارا حورشم هجورب

 ا سام لوا یا یمالزت یسیرب ندیلاهاو رولنید ضرا
 رادم كالرید هکرارید ید كلریدو ردمزال قتلوا قحال یلذا كضرا بحاصو تر

 : 2 رامتو صاخو هەمو هف ولع تی نالب ریو ندتل ود فرط هلغلوا هنسانعم ش

 ۱ رونل وا قالطا یلرید ۳4

 ۲ رز نائاو هءارزلا نع یلاخو ا نالوا لو هدنلخاد یلرید ضرا فحاص

 ۲ ات N رخا 9 نمهب وقلا EIS E رايا ضاوم هنیرامااط هللثم یواط

 ` ا0 يضارا یخد كنسلاسها وك بولواكلتفج هلوب هکر كم نمهناص هتسلاها
 ۰ رلاعرخآ وینساوا كلتفج كيوك ءرخ الاب هساسهوقلا هدنسهدهع ودنک کن وج هشوا

 E یراروذح نانلوارکذ ندنکجهدیا باجما ینرالاح ٌةقیاضم كنولیوک هسایبهتاص هنسئاها

 ردشعلوا عضو نوناق هلهجووب نوجا عفد

 :E تالصاح رادقم و ره بول ریدتنا رب رشت یسضارا هث دلوا عقاو تالاحم حتف

 a دوخایو 2 رهو کودا ترابع ندەناخ چاقو یس وقفو یسهرشع

 هحفا لو رو كعاحتس رب الثم بوللوا مفرو تس ضو نامروا یرلکدلبا لامهتسا

 ۳ هدلاح یفیدللوا ریدقتو ضرف قملوب یخد یعونره كکلرید هدبولوا یسهیرمشعتالصاح
 . ۰ کوب نواو فاقوا کوب یعرکیو رام کو قرقو تماعز کو نواو صاخا کوب یرکی

 rs ولل واحیضوت و نام ی راست بیترتهج ورب هکر دشهلوا سفت ءرزوا ق لوا قاترویو قلعاحوا

 5 فرطورول وا قالطا صاخ کلرید نالوا هدایز ندهحفاثسزو یسهدقم تالصاح

 ۱۳ 2 ناتو ي هتنارضخماظع ناطالس هلا نوباه صاوخ صوضخ هبیهاشدا

 ردع اق هلیرایصنم راصاخ نالوا ناعم هناکدنب رئاسو اولریمو یبرلکبو ارزو ادعام

 . . هرفس صاخ باحاو ردیا فرصت ید هنساخ نالوا ناعم یفرصتم كبصنمره ینعی
 ولهبج رب نوجا یسهحقا كسشب ره هسیاراو یصاخ هحقا كيزوب چاق هدکدلبا تعرزع

 برحو حالل اما کب رلکب رب نالوا یصاخ هحفادلو نواهجریدق ویو ولحروب هکەرو وک

 كاما راولهبج طقف ردنوناق یاضتقم كمتک هرفس هلیا وهج زوىکیا رداق هبرضو

 . ینبداوالجروب هلبتبسن یصاخ اولریم دوخایو یبرلکبرب اشک ندنغیدلوا كرد ینامباوت
 نیسحو شاپاس نایاش هلبربیعت لمکم یسوقو ردیا باحصتسا یناثم جاقرب كنولەبج
 ۱ یدیا رارولوا

 ۰ رونل وا قالطا تماعز هکلریدنالوا ردق ه هحقا كس زوب ندهجقا كس یی رکنا یالصاح



 راتماعز نکل رارروتوک وهجر. نوجما کبشبره كنيرادقم هدیقم تالصاح یخدرانوو

 هءذقاحینسرهو هنیرلادختک تماعزو هنیرارادرتفذ رایو هنیزخ نانلوب هدنزکیم تلایاره
 ناکجاوخو هرلشاب یجوق نانلو هدنواهباکرو هنیرلرادزدیناقاخعالقو هنکب یالانالوا

 یملق نواه ناویدو هصاع هیزخو هناخ رتفدو هام ز نانلق سعت هفرفتمو ههاه ناود ۱

 ایت زعلوا عفر ندنسهدهع هکدعا روهط یتانح رب كوس كب , هلکلک هنلوا هحوت هنباتک

 رده اس نیک وا
 روناق ریست رام هکلرید نالوا ردق ههجقا كب یعرکی ندهحقا كنبجوا یناللصاح

 كلررد نوحا هحقا كسحوا ره هرکص ندنسهحقا كسجوا نانلوا قالطا رایت جیلقو
 یهاسنالوا فرصتم هرات هحقا كتل ال ردنوناق یاضتقم كمروئوک ولهبجرب یحاص

EE, ۱هراعهحیا كسزوقط نواو ول هج يا نالوا فرصتم هراع هحقا كس زوقطو  

 هدقاحسییبدنآ و كنکلزد ییاحا راعتو ولج روب کمروت وک ولهج ر نالوا فرصتم

 8 ردطورشم قلوا نطوتم

 . ۍرافرصتم هکر دیرابت یینکشا یسولتیلک كاو یسجترب بولوامسقنم هعون چوا راهت

 هکر دن رام ظفحتسم ا رشا هرفس ین لوا 0 هدنتلا یعاربب E یالا 3

 هدنادح رسض عل هک ردب را تمدخ یسحنحلوا رولو هدنسهظفاحم هعلق ییادلوا بوسام |

 هل واه یارس تح ردص وصخ هتنامدخ رانو اه یارسو هشاطخو تماما عماوج نانلو

 مدقتوللرادت یراشوق نالنید ربقاجو نیهاشوكمروتک یناغوص لبنس كیبزوتوا یونس
 تاذلابیخد ًاضعب ردراوراراعت صوطخ نوحماكاتیّور.یراشیا یک كنو اهدو كتا
 هنسهثروکر دراشاا كلم یرارای" یراقدلوا یر هاما نارادکما ضعب راهاشدا
 ردا ثراوت

 ک اسا راو یدالوا رداق ه رصو ترح كناف و هدقدل وا لولح تماع زایو راعرب

ieی  
 هلط رش كمردن وک ول هجر دق ه هح واردتقم هتمدخ یاها هسایح یص یدلو رکا رولیر و

 و

 هنالوا قحتسم ندرا ولهح یتماعزایو راعتكنباحا كلر د نالوا توفدلوالب روناق هحوت

 ضا وه هلا فرش تار ندنداعس ردهدعب بودا اطعا هرک ذ رلنکپ رلکب هرزوا كلرو ۱

 كاهحفا كسب قرف زونوا هسإا تماعزو كهحفا كس ش نواالتهسیا راعت طقف روناق _ 2

 هجو یکسشب یرکی یم رکی كنماعزو یب شاچوا كرام هروک هنباحماهدلاح یفیدنلو
 همسمض یی قر هنیراحاص كلرد نالیروک تافاکم نایاش یرلفرط تسوا قرهنلوآ 2

 زواج ینهجیقا كبیرکی"یراجت كنيهابس رب هلبا رلیقرت هلوو رونلوا میس هلیئرو

3 3 

 9 د



ANSغیرات  

 رونق راتعا تماعز هسیاردبا

 a هدهسیدیا ندناجما رش وا كلام رر و یک هدهتس زون

 ۱۳ E تاقرو هنغادمهل وا ارحا E ندرب رحم نالو , ماتخ هدننامز ینا

 ۱ 3 ین دلوایواح ككرلکل ریدهلبا نامز رورم صوصخاب بولوا مسقنم هرلهصح ید رلکلرید
 ا

 ۹۹ دزتتو قر یس قم تالصاح ین یسوراب یا ندنعوفو ییارخو تیرومعم هدضارا

E9 . یتالصاح میسقت ج و يراها نما هحقا نالبزاب هدراتارب ینم 9  

 E ردشلاق دک ناریمر نوحا هن ارا

 i م ا مامد ر ییا ا اعز یحنکشا كتلایایو قاجنسرب

 ۲ کم یر هدن وا نوح اثما هل وسآ ی روما یرلکل ر د كن راشادقرا هدمه و نطو

 هملقوب هد رالوصو هتعم ریست یرلفدل وا رومآمو ردک یسادعام تولاف یورو

 ;Ez نالفایویهایس نالف هلغماوا رتفد وری وریآ یرلواهبج كرکو یناحا كار د كرك بونا وا

 ی ردکتق د ما دوحو تایا هد رفس هکر ولنید رد ولرتهد كناشا هح الف وهج

 EE ودنا باخس مدا روا رشب ندنرلج یا یسیهاس قاحتسره هسرولک مزال قمهلشق هدنادح

 8 ۲ هنراتكلم» رزوا كمر ا زا ۳ ودنکن دننالصاح یرا رام ینمهلما یجءاحرخ

 ۳ تر اوو ششاعمهلبتفو یرلقدناونهدرفس ءرلنوب کوج یذپا رلرردنوک
 ك رب دیادع ات هلکنا هسادعاسم یاقرب كن رام یرللل وا هدنام لمعو راتخا كب یدیا

 ۳ . ندیکیهلتساق ضیوفت هرخا رام ساسا نالوا لماش ییهببرح ٌهفبظوو نانلوا ربعت جلق

 ۱ برن ناصقت ههیرکسع دادعا هدیهو رولوا لئان هدعاق مدآ رب مه نیزسقملحا فرصح

 هان اهظح الم ان وا ینبدلوا بحوم یامکحو تاماظتنا قوحكی هطوسم نناوق ید! زم ۳۱

 ا كاع هساوا دنعدتافلتو دت ودقن رلرفس یبیحنرب ندرلنون بزلوا مولمع

 ٠ رولوب یلاط نوا «سیا رولوا لولح رایت رب نوچ ردقوب یلاتحا كمادکا رفا رب
 ۱ قاحوا كن راتکلعو یسراحو طباخ كن راتطو دج نع با رام تارا کا یسحک.ا

 . هلقلئادناخ یخد یراودنک و ندنرلقدلوا شمروک كوس یرلنو یلاها تخلوا .یسداز

 اقشاو رداق هنسهظفاح كانیراهصقو یرق ندنراک و دب رامد ا تاراد بحاص رختفم

 ۱ هیادعا لیکتتو عفد بولیوط ینرارار هيا كنلاها لاحرد هدنلاتحا یطاست بناجاو
  هسرااپاب یرادالوا كرلتو یسحنحوا رلیدیا كلام ههبصع هوق كج هابهدا تعراسم

 كم هل هدنراتوابص تفو نوحا قفلو شا لصح یقاقحتسا كملس هلوا فلخ

 سک هی ا تسورف ندنرلکد لک هدنا لافتشا كيرلس وصخ قعاللوق هحلنناو
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 رو كعارز نانلوب هدنلخاد یرلکل رد یفانم ككراتوب یسح درد یدیا راردیا تراهم

 ندتعارزو اطعا تاناوحو مح هییاها نالوا هناعا جاتح ندنغیدلوا هتسباو هنیرلتعارز

 هدنتیروبم كمردشتپ ناوح ید نوجما یراودنکو هلیرلعا انتعا هنسماملاق لحم یلاخ
 یراهلک تا ۳ هدنرلا یسمشش 9 اناوتو یترومعم كنهسورحم كلام هی رالوا

 رذشعو ندناهیدب

 کی دلواروهظ ءدزرس هلهجووش یخد ینامدقم یراماظتناو ماظن شب وشل كنەفتاطوب

 كلمزالمو نالوا ندسومانو تشح باحاو رداق هبرضو برح رلکلررد نالوا لولح
 E هدساخ ناماس رصع نکیا رولک هنل وا هج و هنقحتسم نانلو قوسم یتمدخ هلا

 یدلوا اوشیپ هنسهثیس كمریو هللا توشر اشا ورسخ ناقیچ هلا كلبکب رلکب ندقلبشا
 یراتماعزوراعتنالوا لولح اشاب نامع نالوا یرکسعرسنازرا هدنلاب ناخدایع رصع

 مرلمدآ من ) هدنرلکدلبا ماق هیاوعد یتلخ راتلایا هلتمالشاب کما هبجوت هنناعباوت ودنک

 باوجود ( ردشعا قاقحتسا بسک هنکلرید هاشدایو شعلوب هدرارفس هجو ریارب هلن

 قملواهجوت هنیرلمزالم ولتلایا یناثلثو هنابوسام كهبلاراشم یناث كنالولحم تیاهن بور و
 ىدا کنوب و,دازبآ مدت سهم ولبع هال هاب ره اه

 راریاو نب یرلمدا كهلا راشم هققطاق هرکصندکدتیا دانسا هیاشاب نانع ینعوقو

 زخ راوت هدهسلا رلیا قیدصت ی رلفاحتسا ندن راقدلل وهده رح تامدخقوح كب هدن را رفس

 یتارمشحم نالوا عفاو هدنتح اشا دمت یللوفوص كاتدا رص ناطلس یرلفل وم هددعتم

 رام وا یرلفدلوا فرصتم تشنتاوغا رف یدب نوا كهللا راشم هدددص ناس

 ندنسهدقم تالصاح ینعب ندنسوزابقرهلوا لدب بول واطض هنو اه صاوخ یرلتماعزو

 . هتاعباو نانلوب هدنرلهرتادارزو هجریده وراردیا هیاکح ود رایدرب و رارامت روج لزفتم
 رولوا كعد شعبا نایرج لوا اهد یهجو كارید

 تقابل ۰ کج تک رب یینهرباد هاربزوره هحتسرادا كتفولوا هجرک | ۱

 هتل. لکد تموکح تمکح اا نعح و تگ رو ران
 نالوا ناعم i ,د بوم اق ہ.دنشمر اد ۍرلدفا ن رات را لقا EF هاشداب

 یدلوا زملوا ا هب هح هدعاقوب نک کیار رولک مزال یر تمدخ یاقیا هدنعقوم

 ردلاخ نده اع EE رفسنانلوا EES رب .كس ی

 صوصخم هبرح باحا ارز یدیا نمضتم ییانعم و یرلکدید یدشود هليا ما رلکلرید
 هدنفالخ ویر لوا اب هدقاحتس یییدنآ و كني رلکل ریدكسراف رصتمتماعزوراع نالوا



 رات ۱۲

 3 یدیا ندنوباه نوناق طئارش یاوقا یسم'وا عفر یلرید كراناناوب

 ریشم هلن راتفرم انما یراتماعزوصاخ ااو ارزو لرکو نوباه صاوخ رک هدرب

 _ بودیا داجشا یتسهبرخ تعدب كامریو همانا ینوباه صاوخ اشاب متسر نکیا رولک هئلوا

 یدلباتیارسردق هرارامت هکابو هنسضارا فاقواوهنیراتماعزو صاخ امماو ارزو اردک

 9 امالوا هدنسهملاطم یرنکع كناصاح راهتس ورا یک یناحا كرید رامزتام

 رب ید و هنسارخ كتلود كلام ندنرقدلوا رساحتم هیدعتو ط ولرد ولرد هعارز

 یدلوا یوف بس
 e نیطالس یسارق ضعإ ا نال e و ین ی و

  صاصختو فقو نوجا یسهیوست كنتافراصم تاربمو تاریخ یرلقدلوا قفوم هتساشنا
 شاط روعو اشا نیهاش األو كب لاحبم كب سونروا یخد یراضم وللثم یتیدنلوا

 وو كيلع همارک هزعا ضمبو هنیملسم نیدهاج نانو هدحتف تمدخ تاذلاب یک اشاپ

 هدزوا یسدر"و تماعزو رام هلنع یش نانلواكسلع ردرلشعا فقو ید رانا ندشیدل

 بناح هلغلوا یسهفرصو ههرشع قوقح هلولالرت نانلو هدنراف رصت ت e اطا كعارز

 . بونلوا صإوش«ءعارز نالوا بلاط یرلرب نالوا هعارزلانعیلاخو لولحو رشعت ندففو

 یدیا رونلوا فرص هنفراصم تاربمو تاربخ ینالصاح

 صا هلرکو هنیرلفقو ودنک رک كنهفلاس كولم هدکلام نانلوا عزت ندهبمالسا كولم
 ۱ هدص وصخ و هلردکن کل ید وا اقا هدتفف ولاح کجا یضارای رلکدیبا صاصخ همار 19

 ۱ رابتعا تاو صا یوناوا حت لواهنسزوب تونالشابکعا نایرح تالامعتسا دوق

 . یدلوا رولیدیا فقوو رونلوا كلع هبارعاو ارزو یضارا ناتلوا

 یادتبا)هدنرلکدلبا حر یتکلع یضارآ زادقم رب یرابرقمضعب ندملس ناطلس زواپ

 عضوام یتاصصح كفيس باصتا مدیشعا كيلع ارق ضمب هیاشاب ىلع هلتلفغ هدزمسولج
 ردلوقنم یراقدرویب ( منامشپو مدا الاح ییالوط ندمکیدریو هنیربغ كنهل

 یناصیصختو تابیجوت یضارا هلفمقیچ ندنرفج نوتب نوتب شيا یراهرکص اهد
 شاشنعا هده هنوییدتا قرت ردقهراهجردهن ههداسها تامدقم نان وا لنصف هدنقح

 و رول وا دارا و یاعت هللا ءاشنا ینبدلوا مزلتسم یتلود روما

 ا 11 كنيرظفحتسم هعلق رب دوخایو هنفراصم اف هناسرت یربعت قلقاحوا

 هیرق جاقر, نالوا شمناق صیصخ قرملوا قلوشراق هنیرلهیموپ هفولع كننارف ولر ,
 هرادایک كلريد هلبنبع ید رانویو روناق قالطا هنسهفرعوهیرشع تالصاح اضق رب ابو
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 هب زج بولوا رصحنم هراشعا زکلاي قلقاحوا طةف روناوا فرص هنهل عضوام یتادراوو

 ردشعلوا صصخح ید ندناموسر ضم وللتم درک و رررح نازیمو

 سپ ردا هرکص ندکدلبا ریمدت ییعامسا هاش هدناریدلاح موجص لس ناطلس دواب

 عاسا هبهلع تل ود فرطیدارک | یاصا نانو هدنرزوا دودح توردنوک بیش

 قلدروپ هنیراودنک رللح یرلقدلوا نطوتم كمهبلا یوم یاصا ندنفیدلوا شمریدتیا
 تادراو كننضارا ینیدلوا یواح كغاقاحواو قلدرو یدناوا هجو هلما قاقاحواو

 هظداحت یدودح ید یراتمدخو داع هني راف رصتم یخو او یسهیق رعو ه مشع

 ترابع ندنسهدام قفلوب هدنتسم رارکسع رس هسیا رونلوا قوس ودرا هرابنالواو كنا
 قمنلق هجون هنسانم ندنادناخواهسیا دلوالبو هنیرالغوایرلکل رد هدنعوقو لح بولوا
 ردندنطلارش هله یخد

 تالاا ی دلوا یواح كەس اع كلام

 هوم هلیرلاول هفوصو رتسانم نالواتلایا زک سم ینعب یعاجنس اشاپ یلیامور تلایا
 ناصیاوهنولواو نک هق ودویرخوا و لیدنتس وکو .هلاحرو هننایو هردوقشا یتعا هبردنکساو

 2 وكانو هرتسلسو هنتشر و نیرزر و راصح هجالاو نیدوو ب ی و هنبولدو كنالسو

 كنسکب رلکب پولوا یواح ی رلقاحنس نامرکقاو ردنبو اسلک قرقو هزیوو نمرجو

 كيب زویشب ندکلهغا كيب زویکیا یخد كنمرلاولریمو كلا كيبزوپ نویلمر, یونس
 زوجوا كنب زکستماعز ترد نوا زوب زوقط هدتلایا وب ردراو یرلصاخ ردق هکلهقل
 ملا ههقا روسک كوب زکس نوبلم یتلا یللا یزلهدیقم تالصاح هلحاب هلغلوا راع شعلا

 هیراوس ردق كسب چوا زونوا رار هلبرلولهبج كاا كالربد نیمه رگ

 رولوا هدسر

 قام لایرلاول ییکو نوربلقو یزوا رخ وم هرلقاحتس نالوا ررح هرکص ندهرتسلس
 لقتسم مسقتاب هغاجنس یل ۲ ید هروم ول ینیدلوا لیکشت یتلایا ءرتسلس قرهوا
 ردشمنلق ذاحما تلایا

 هقرکو هنجارو هغزوو قسنروزیاو كسرهو سلکو هنسو یارس هنسوب تلایا

 كلهقا كيب ىلا زویتلا یونس كنسيكب رلکب بولوا ترابع ندنرلقاجنس هج وهارو
 ردراو یرلصاخ ردق هکلهقا كب قرق زوشلا ندکلهغا كيب شب زو كنيرلاولريمو
 یسهدیقم تالصاح كنموم هدلاح یتیدلوا رابتو تماعز زوتطناسکس زوبجوا هدنلایا و



 ع را ۱۳۹

 ٠ هبیراوسكسجوا رباره راوهبجیسهبرکسع هوقو غلابهبهغاكيب زویکیانویلم کیا نوا
 نادوقو قیرف هجولتماسج یرلکلرید كتایا وب هيا یتیم هبس هنره رولوا هدیسر
 مومو هلالابا راس تماعزو رام ددع هلبسح یقمنلق میش هرانادناخ رونلوا ریبعت

 ی ردهجزا هلتتسن هتالصاح
 بولوا یواح ینرلقاحنس هونایوثانجو هورومو هلوکو راوشمط راوشمط تلایا

 رب نوا هلقاا كنیرلاول كاشبو دازاوو صاحاقو شوغاو شبش نانلوا تف ندءرکص
 یتلایا داراو كرهل ر دشا ر اهد قاحنس چاق رو هوناي ا نکشملوا عالبا 4ءاحنس

 شب ناسقط زوریدب تیب اا لویزکس یونس كنسکب رلکب راوشمط ردقمناق لیکشت
 یرلصاخ ردق هکل فا كببزوح و ندکل ها كسب ناقط زوي كنيرلاولربم هقحلم ةيولاو

 هجا روسک كو نل ا یرل هدم تالصاح ۵ را راعتو تماعرو صاخ ام و و ردراو

 رولوا غلاب هبیراوس كيب کیا ید یسیرکسع بولوا

 نوغرتساو جاهمو كسواو دارفلب "یلوتساو یو و هردنمسو نیدوب نيدو تلایا
 ۲ > ج 2 ۳ هه مو ۲ 2

 .ناحسو كلفو ناوطخو نيدكس وقنا وصوهزیناقویرک او راسکسو هنیروطنومشو مرسو

 هزناقو یرک ۱ ارخوم هدلاخ ینیدلوالماش یی راقاحنس دارفیونو نابوقو راوتکسو

 د راویا وللثم ینیدنلوا ذاحما تلایا القتسم هلقاا اول رشید هنیراقاحنس
 یدنا وا بسر اهد تلایا رب . هللکشا قاحنس ید كاذک

 ندنسانما رتغد نالوایذخأم هلنهطوسم تالصفت هکر ون وا راطخا ید یماروش

 نالوا هدنما « ناود رفد ناماضم 4 تصااخ رد ناعع لا نناوف » كنيدنفا ىلع ناع

 نالوا ردق هتسرلهتس روپ ك هد هسا شعلوا سو هدنرات لا نوا كس یبهلاسر

 درک هنا لصتره طقف بول وا هوالع هدنععط نح كنهلاسر ید یراضعب كناعوقو

 ردشعلوا ارجا تارغت یلخردت ردم هنمازنلا تح كنماساوشماملق یطستو جرد ی

 هدنددص یاس ردق ه ره نوجا قمالاق موزل هغعلوا دارا رارگت دلتا لصف نرانب
 رط ست یخد یرلتلوا یموزل كن هروب ص تاوالع هدهسلا هدنحراخ كیدم زمغادنل و

 هارلقل اولرممنانل و یاقحلمو كن ناسکسلو زك یونس كب رلکب ندوب : یدنلو

 عوج بولوا یرلصاخ ردق هک هحیقا كس قرف زودی ندکلهحقا كس نوا زوکیا

 یاقاخرتفد یریبعت جسلق ردراو رامتوتماعز جسلق کیا یعرکی زوییدب كيب یکیا هدتلایا

 یتعب هنملق شاب لصا كناراع و تماعز e و هب رح بابرا قرهلوا ندنتاحالاصا

 ندنوببعت جسلق تاقحلم نانلوا اطعاو قالا ندءرکص قرهلوا یقرت هلنغلوا قالطا هنساسا
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i:۱۳۷ تاعوقولا جاتن  

 كنباحا كلررد قرهلوا یقرت یناتحامو هنسبرب ًاددحم یل هدنعوقو لحو ر ولاق جراخ
 رونلق هبجوت ةوالع هن رلنال وا تافاکم قحتسم

 هغیاق ىلج وق كنب رلناریمریم ندنرلقدلوا هطاسلاراد هلتقو یرلتنایا ندوو رصعو دادش
 ضع یک قاوا oR هناهجوت ردق ههجردرو كع روب كسو قالوص هدناکرو كج 39

 یدباراو .یزازاشا 9
 یومطسقوراکدنوادخو نیداوناخ وراضهلبا هدهاتوک نالو فای اشاب لا ا

 ا ناطلسو ییادهحو ىا EF تحاص راصح هرفو رنک و هرقاو لوبو اد ۰

 ندکوب ییا كنيرلاولریمو كو نوا كنسکب رلکب تولوا یواح ین رلقاحنس یرسکلاید و
 زو كسد و تماعز کک ناسقط زو هدنلایا و ردراو یرلصاخ ردق کها لو لا

 رولوا غلاب هبیراوس كدب نوا یسهیرکسع وق ربارب هلیراولهبج هلخاوا رایت یتلا شعلا

 یرهشزقو یرپنکبویامتفاومدگم ادعامندهنوق نالوا اس ا ن

 ربم و كسشب شما كوب تلای ونس ثانسکب رلکب بولوا بک ص ندر لقاجنس رمشفاو هه رصد و

 ردراویرلصاخ ردق هکلهحقا كبب یللازوجوا ندکلهحقا كيب ناستطزو كنيرلقلاول

 راز هلرلولهح هلغلوا دوحوم رام ترد زوش كسو تماعز قلا نوا زو هدتلایا وو

 رولوا هدسر هیراوس زو ا كيس رد ى هوو

 سودرودرتسسمو ییا یلراقو تح هاو زو غاولوسلک دفسرح رازجتلاا

 . هدهمو هشقوزقاسنانلوا فرصت هللا هنالاس هل راقاحنس هلفصو اغیو یا هج وقو وللدمو |

 كناشاب نادوبق یتمپ تكنسنکبرلکب بولوا طو نح هفلاشاپ نادوبق تلایاوب ردوا ی ا "
aزو رد ندکلهحیقا كسب نوا زوکیا كن راقلاولري هو كسب یافت زو  

 كرو تماعز 3 یر هدتلایا 29 ردراو یرلصاخ ردق کل هحیقا كسب قرف

 هرف روش كس ردرا ر هل رلول هج یسهر ته و هلغعل ون رام يا ناتطزومرد

 رر ید یرلاولربم رلرشا هترلرفس ارد بونلف قالطا یملق ایرد هرلنویو رولوا لاب

E7یغاحنس ریمزا ینعب هلغص رلردبا تهدخ یاها هد تعم نواه یامتود هلا ی  

 ردصاخ كنم رلادخیتک هناسرت 3

 سوسرطو هیئالعو سیسو لاا هليا هشوقفل نالوا یغناحتس اش سیربق تل
 بولوا لماش ین رلاول هسوغامو فابو هنیرک ناناوا فرصت هلبا هنالاسو ین راقاحنس

 قزق زوکیا ندکلهحقا كيبزوکبا كنیرکلکی قاحتسو كوب قلا یونس كتك 08
 ون یلا تو ا زوتوا هدتلایا و ردراو یرلصاخ ردق هکلهحقا كيب

 نیت

ek rai Lr ۳ی ا  



 خراب ۱۳۸

 ا ونک زویشب كس رد رار هاب را ولهح RISE وق 36 رام ید یعرکب

 2 ردر ومام هرزوا كمشا هنیرفس ایرد هلبا هلدیر و یکرب یراکب راکب سبربقو رولوا

 . هدهسیا شمتلق ذاخا تلایا "هانب هنسهینامز تسمها هدرکص ندقدللوا حتف هروکذم هری زج

 ا موزاهیهناجا ندجراخ نوجا یرآدتقا یوزاب ةيوقت تانسکب رک
 a ریدقت یناحما هلغملوا قالاو هوالعقاجن ترد نالواررح هدالاببولوا عقاو هدناحاس

 ۱ مادخت-او بلج ههر زج یراعو تماعز بابرا لرلفاحنس رود دم تلایا ناربمریم

 2 ید ارولسهدیا

 ند رلثاحنس داصمصو هردعقلاود صراقو باتتعو هطالام و شعی هردقلاوذ تلایا

 کتب رلقلاولربهو یللا زویترد كسب زکس یعرک, كوب ىلا كنسیکب رلکب بولوا ترابع

  یمرک تلایاوو ردراو یراصاخ ردق کا هحیقا كيب زوشن ندکلهحقا كس زوحو

 رارب هلب رل ول هج E E هلغاوا ی واح یراع قرف زود كس ياو تماعز ز وّءط

 راوسشنانلوب یرادمکح شعهدیناخ ناماس رصع رولوا غاابهبیراوس زویشب كببشب
 .  هدنناعیاوت كموحمرمم رارامتو تماعز هدقدلوا لوتقم هلیردغ اشاب داهرف كب ىلع هداژ

 هدنروص هنس جاق ر یدشمنلف ذاحما هب ريم تاعطاقمو اغلاو حفر هل س هعل اعم قعلو

 ۰ . تشچ هليا قاحتلا هرانایخد ناس 5 نالوا موز ی ندبرلکلر رد ںودیا روهظ ر ام اللج

 4 روک ذم اش مهار ا لوتقم نانلو معاد ددص تقواوا ندنکبدلبا یی یک دا

 َ كردي هح وتو هداعا هرلنل وا قحتسم ایت و هن ااو عاحرا هنسنهللصا تله یراهعطاقم

 هلتروص راعو تم ز او 6 ورب ندنامز لواو شلوا قفوم هغمتغاط یاقشا تعم

 ردشلک هو فرصت

 . یروو موروجوب ساما هلعاحنس سا وس OS ءاحنس اشاب یرغصهمور تلایا

 رک كنب اولی ودویزوتطا کیر ردوا ى رلاول رکبو كرناح ۇن روی دو

 8 ز وقط یعرکب هدنلایاوب ردراو یرلصاخ ردقکل هحف كس یللا زوبح وا ندکل هحیقا

  یرا دقمكيب ز وقط یسهیرکسع ٌهوق ربارب هلبرلواهبج هلغلوا رابترب یعرک. كجواو
 رولوا هدسر هبیراوس

 ۳ درکز المو الع ناو ساخو ینک و قرش راصح هرفو مورضرا  مورضرا تلایا

 . رلکب بولوا لماش یتیراقاحنس ناویمامو الف نسایو موطرطو ریساو ناحیزوفو نامکتو

 ۱ زوجواندکل هحیقا كس زو كنیرلاول یموكب تردنوا زویکیا نومامرب یون كنسکپ

PESهدنلایاو ردراو یراصاخ ردق کل هحیا كس  Eارو كسش و تماعز یر  

 ٠ رولوا غلاب هبیراوس زو زکس كيبد رار هاب را ول هج ا گاو هلنل وا امت ز وقح



 ۱۳۹ تاعوقولا جرات

 کعو عاهو ن ول ونولجمو سلبانو دفصوهنغو فیرش سدقو قشمد ماشتلایا

 یونس كنسکب رلکب بولوا یواحین راقاحنس كي وشعملر وکو تورب عم ادصو صدنو
 ردق کا ها كسعقلا زونجوا ندکلهقا كس زونکیا كنیرلاولیمو كالا نوىلمر

 - هج هلفلوا رایتزکسشملا زوب زکسو تماعز زکس یرکی زوب هدنلایاورردراو یراصاخ
 رولوا هدنسر هیراوس یرادقم زوتلا كسکیا یت هرکسع زه رار هلیرلول

 بولوا ترابعءندنرلفاحنس هیلبج وهبملسو صهواج و سلیارط ماشسلبارط تلایا

 زوجوا ندکلها كم. نوا زوکیا كننرلاولرم و هقا هاو رکن یر كنسکب کک
 رامتر ش زویشبو تماعز چوا شعلا هدنلایاوب ردراویراصاخ ردقکل هاك ناسقط

 رولوا غلاب ه یراوسزونرد كرپ یر کسع هوق رار لب را ولهنح هلغملوا

 زا نعوبلح ناکرتوهرعمو ز نعو كجهرب و نسلکد ارک اوهنداوبلح بلح تلایا ِ

 یدب نوا زود زکس یونس كنسبکب رلکب بولوا یواح ییراقاحنس قیضم »جت
 ردراو یراصاخ ردق کا ها كس زوشب ندکل ها كس زوکیا كنراقل اول ریمو كس

 یسهرکسع وق هلفلوا دوجوم رام زوقط ناسقط زوسد و تماعز ترد زوم هدتلایاو
 ندکو لم فئاوط هکیغاجنس هندا رولوا غلاب هب یراوس زویسشب كاسکیا رار, هلبراواهبج

 نیطالس هاک رانوب هرزوا یفیدناوا نایب هداس لصف ردیهاکموکح یرالغوا ناضمر
 حسطل اب ه ۹9 ندقدلل وا حتف رصم نکیا دیک زاده هب هسامع تلودهاکو هب هب رصم

 ناحل صاخ كلهقاروسک كو نوا یونس ندنراقدلوا لخاد هنمکح رر كنهلع تلود

 سردضن هدوبم تموکح هلنامز روم یدبا زاشملوا نیکعت هد هندا هلیربست تموکحو
 ردعملق داغ كاا لس. یا

 EE هسا ها غاحنس هفروا نالوا اب اشا . هفر تلالا

 اس ناسکس هوبتا یونس :تنننکب رلکی .بولوا یواخ یراق د هتع و
 ا کل هحقا كرب ناسکس کا ندکلهحقا كم زوي كنيرلاولریمو كلهحقا

 هوق رار هلرلولهج هلغلوا رای یتلا نوا زوسلاو تماعز ید زوتوا هدنلاباو ردراو " ۲

 رولوا غلاب هبیراوس زوبتلا كب یسهیرکنع 9
 ندن راقاحنسلکهروش عمنامز و نا وتو دمو رازو ناوخروصراق صراق تلایا /

 ندکلهحقا كرم ا ك رلاولريمو A یکم كتسکب راکب تولوا بن

 راتو تماعز یکی كب هدنلایاوب ردراو یرلصاخ ردق هکلهجقا كيب زویترد
 ردیا اضتفا قلوا هدتتساو یس هب ot هوق هو 3

۹ ۱ ۳۹ 

Se 



 غرا ۱ ۱۳ ۰

 3 . لجخامووخسوو رخ وناهدراو جوندراوشونرخو یلواو ردلج ردلج تلایا

 ۲ r بولوا یواح ینراقاحس داشوشو هناول فصنو هناولو كرکتر و كنیو هراحاو

 : : ر زو. یتلا ندکلهحقا كس زونکیا كنیرلاولریمو كاش (E زو زوقط كنسکب

 . فرصت هلهجو قلقاحواو قلتروب یدرد كنءربخا "هیولاو ردراو یراصاخ ردق هکلهحقا
 یس هرکسع هو هلغلوا راج زوقط للا زوشبو تماعز یدی ناسقط هدتلاباو رونلوا

 رولوا هدسر هیراوس زول هکر كرب رار هل رل ول هج

 ۱۳ ا واد راع ندنراقاحنس هنوکو موطابو نوزرط نوزرط تلایا
 للا هدنل ایاو ردراو یصاخ كالهحفا زوقط ىلا رول E كس رد زونوا رود یونس

 ۱ هگلتب یس 4 رکسع ٌءوق رار هاب راول هج هلغلوا را اا رو ردو تماعز یتلا

 ردبراوس ىلا زودی
 عقاوهدنناح یار كانسهر زج مرتو تراع ندقاحنس ر تلایاو هفک تلایا

 یصاخ كلا اس راوقط ج زوم تل گپ رک بواو یواح یبهعلف جاقرب

 ۱۳۱ abla ار بجه ا رک هبموت نالک هل وا اطعا هتسراناخ عرفو ردراو

 رددوحوم ید تماعزو راع ددع ترد یلا زوسش هم هام عم ت

 ۱ ا تبرکتووناوجاب هلیغاحعتم لصوم نالوا یعاجنس اشلپ . لصوم تلا
  كسرلاولریمو ۶ رک O ES رخ را و دم و

 ا زونکیاو ردراویراصاخ ردق کل هاك یعرگ کب زّوکیا ندکل ها كس زونکیا

 ردب واح یراعتو تماعزترد

 ۱۰۰ یراو طوب رخت هاساول گراد شعب دمآ نالوا یاس اها . -رکبراید لا

 نامنصو رواخو راحتسو هعلق هقاو نیترانمو درعسو لزکشخو فکسحو نانو

  بولوا یواح ینیراقاحنس كمرجو روگاحو كترپو قاتواو لجرتو یارهمو بلوقو

 کل هقا كب زویشب ند ها ثب زوب كنيرلارلریمو كسب زوبکیا نویلمرپ كنبكب رلکب
 هلیح و قلقاح واو قلدروپ یرلکب دارکآ .E كرافاحنسو ردراو یراصاخ ردف

 رلاولربم هکردراو ید یرلکب دارکا رتاشع زواحتم ندزومترد وللثم یرلقدلوا فرصتم
 زوبتلاو تماعز کیا قرق هدتلایا ویو رد هدنمکح از بویلوا اعو غوت بحاص یک
 دارکاو زو زیکس ك رار هلیرلولهبج ی ا را نکس ناک
 رولوا غلاب هبیراوس كيب زوقط اعم هلیرکسع

 ۳ ۰ دراساو یانتکو راکراکو یرکرابد شومو E زاوطداعو ناو ناو تلایا

۱ ۴ ۳ ۳ T OO VEO ی ta a E iG RTOs md و a و ت ےن اھ ا 0 
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 ۱۳۹ ٠ تاعوقولا جات

 رکي بواوآ یواح 9 و 0 دیزیب هملقو همت دراو :

 ردبا اضتقا یا یگان جم 0 هو هلغلوا رامت 3

 هدنراتلایا باحو دفس رحم ریازج هایراتلایا او شحو نیو رصمو هرصبو دادغب 3
 که بوش رونلوا رادتبا هنفیرعت كنوب هدرعا لوا ندنغیدلوا ولهنایلاس راقاجنس ضعب عقاو "
 هابتروص راتو تماعزو صاخ هلبتقو یک هرئاس كلام هیولاو تالایا نالنید ولهنالاس "

 هبلع را دام هتل هنزح یس هس عو هب رمشع تالاصاح هاب هاغماع وا مسهو قلره ۱

 یلحنانلقیست یلوقیلریو هبلاس شاعم ینمب هنایلاس هرلاولربمو ناریمریم ند هعقاوتالصاح 3
 رولیردنوک هبهبلع تلود بناح یس هاضف بونلوا اطعا هنیعم هفولع هنس هبرکسع فّلاوط

 نایلس رصع نیا نوتلا كيب زویترد ېس هلاسرا رصم هکنوسلوا مولعمیندنساروش طقف
 ناملس .ناطلس هدک دیا لاسراو غالبا هنوتلا كيبزوبتلا اشاپ یک رک رصم هدیناخ
 مافرصتو هرادا نسح هلضفو ردقنه روبن یاشاب یدلیا راسقتسا یتسس موح ص

 یدریو باوج وید ردشماعلوا حرط یشرب هییاها هدایز ندنیدق هسخوب ردسسهرگ

 هلومناتسا بوسا لوبق هپهصاع هنیزخ ییهلضف روکذم یراترضح هبلاراشم هاشداپ هد هسا

 رد راشعٍا جرخ هنیرارگ و هنیرللوب وص یربکدلیا ارجا. 3

 كنتردوغاط هرقوهلوکنجو هبحامرو زراوجو دابا ینزو هلحو دادغ دادغب تلا
 څاص لا و نالک و هننازق و وق روعتو دنرکو طساو و الابهد و هنردو تاو تاوامس و 3
 ها كيب زویترد نویلمرپ كنکلنکب رلکب دادغب ردیواح ینراتموکحو قاجنس هیدامتو
 هنالاس یسیرنکا هد هسیا زاو اما صاخ هدنسضم كنهتحلم “هولا بولوا یمهبلاس

 ۱ .ردفظوم ها
 نع دار یربما ءرسب .دفاناوا ف داده هاش نایت رف

 ته یناقعا دارو نح تدمر بول وا ضإوقت ن هجور کما تغاظا 4

 مازملاو یدالشاب کلردنوک ناربم سم ند هلع تلود باح ا دک و

 رولوا غلاب هیهْغا كوپ نوا یتالصاح یدلوا رونلوا هبجوت هرابکب رلکب بتروص
 بولوا لخاد E ءزوح ءرکص ندنحتف دادنب خدو اس تلاا

 راتفرک هنطلستنابرع ارخوم نکیاروابردن وک ناریمیع هلال اس ات ناسکسزو ک 9
 یدیا راردیا تموکح ذیفتت ردق هبهجردرب یراهجوارادتقا كنيرابلاو دادنپ هلغلوا



 ۱ غرا ۱۳۲

 . تموکح تحت یقاوم زكا كنع هرکص ندنرارفس اشاپ نانسو اشاپ نایلس نه تلایا

 KE ناول ندعو براعمو هلی وط و ناکوکو هلهصوزعلو 2 دریزو اع بولوا لخاد هتلود

 ا ندع قلارآ رب بوقارب راغآ هجیلخ راكب رلکبو شمنلق لکعت
 کا ندنفیدلوا دعاسم نامز هغملئاب هرلاروا ER rE ندنح رات كس نکشملوا دام ۰

 ۷# ریه هفت یا اقافا هه ا#
 لغوا رويت زوا طقف بولوا ترابع ندنراقاجنس نکاوسسو عوصم شبح تلایا

 esc H8 ۳4 : نودیا رلکنح مظع هلیا راشبح نکیا یسیکب راکب شبحاشا نا ۳۳

 . . یدازوب تموکح زاربش هلغملوا هجون هرللهاان مقاطرب هروب نم تلایا ارخؤم یدبا شالا ۳
 ۱ هنجو 0 یخد شح تاایا بونلوا ذاخحا تيالو زکس ع یعاحس هدح را ۳ ۹

 ۱ اا ا ناسکم دوب رب نوا یسهنالاس یدلوا روتلوا ۰
 هغو هقرشو اسنهبو طوبسو طولفنمو تاحاولاو ریاو هجرج رصم تلایا

 ۰ پولوا یواح یراقاجنس دشرو طایمدو هیردنکساو هری وه ویلقو هیروصنمو هیفونمو "
 ۱ ۱ ردراو یسهنایلاس هسک یدی ناسکس زویترد كنکدیکبرلکب

 باح ا ندهلع تلود بناح رلاولریم نانلوا نیست هرلقاحنس عقاو هد هسورحم كلام ,

 رلکب هتسهقحلم هولا هلرلتلایا نالوا قازوا یک دادغبو رصم هدهسیا روناوا لاسراو . ۰

 ` یرلکبنمهلوک ماطر هد رصمقرهلوا ندنسایاه ۳ تلود یدیا راردیا ناست اک

 ۱ E راک ر دراو راک و نصانم نج وتس نان و
 ر صاخ هحورب اوك | هلسرق قفلو هدلحاس یراقاحنس دشزو طامدو ۲

 شعت هلسالصاح هلضف وراررپدتیاهرادا بورد وک استم ندنرافرط هلغملوا هجوت هنساا,

E٠ رووا لصف هدهيلا لوصف ىلاعت هللا ۳ نا یلاوحا ات رنو زا ۵  

 رونلوا قالطا یرلقاحوا بر هرانو  یراتلایا ریازجو سنوو بر سلبارط »۰

 یلوق یلرب هقدناوا حتف راتلایا وب هکهلیوش ردهدلاحرب هقشب نوتب نوتب یراهرادا هاو ۰,
 رابع ناسلوپ هدسلدنا لرالویناسا یدیشماغار, یرکسع كر كيب رثوارزنکس همان
 هدنش راولابنابسا هلیا هبمالسا تلم هاسس هنارادع تاکررح یراقدلوا رساحتم هدنقح

 یسهدهاعم الصا هلا ود اناا هسلا كن هلع تلودو هنغدلوا ثداح هوق هیت

 ىلع هليا هببرح نفس یرلکدلبا درادت تلخ راقاجوا نانلوا رکذ ینبم هنکیدتا تقبس
 هکدتاباجاو ردیا طبضو ذخاینرلهنفس راحت وتراغییراهریزج و لحاس ایناسا ماودلا .

 ما 1و هرن تان یری تلج هنتسم ناه یاهو و



 ۳۳ 39 : تاعوقولاجاتن 1 ۱ ۱ ۳

 لوغشم هليا كما راکش ی راهنفس راجت مالسا یراناصروق هطلام هدرصع ل وا هدرب

 رللوناسا ردشل" وطلباقه هراناهج هبلع تا ودیند یرلقاجوا بغ ندنراقدنلو فولآمو
 هدهسیا رایردلبا موج هلتاعفد هریاوجنالوبیرق لا هننراوتنکو یمولتوق كا دارا
 هدرلقاحوا روک ذم كردک ردراشلوا روح هبیرقهف تعجر قرهلوا راتفرک هتاعیاض یلک

 یرلنادومف یک هلی یریعآ یاد نکیا یرحیکی رانوب بالا ق لاح رکا تسصع 3

 هدنعوقو لح بویلاق یک قاقوج كرلىكب رلكب هلفلوا ثداح ناطباض ذوقن بحاصو "
 یدالشابهغملوا هجون وقیدصتیند ندهنس تنطلس بناحو رایدلوا ردیا باخت ندنرلجما ۱

 یخد ندهصاع هناسرتو راردیا میده هده ههلع تلود تر کر هدهنس چوا کا 1

 یدیا رووا اطعا هبرح تاوداو هئنفس رود

 ةا كابر بولوا مم مهلتیانجر و یرلمشاكنسبل اها E زکدقاو ل یلوطانا
 صوصخ ندرافاحوا e د اضع و راردیا رارف هنیراقاحوا برع راثل وا التم

 ندمةلۋتو كمريو ناح ندهمواوص قرهحا رلقاریاب هدزلرب رئاسو رمزا بولک رارومأ»

 یدیارارازاب گیر بورردتیا ادنرللاللد ود نوسلک هتل ۲ زا ربا ران اتسا قعازق لام

 تلود بناح کما هدهاعم دقع هایراتلود ابوروا هنقلخ راقاحوا روک ذم یرلءرکص اهو

 هرادا تل رس نوت نوت هلغملق راجا ید a هلنعوا اطعا تصخر ندهلع

 قفس و طووشو دوق نالوایعم هجرلتل ودیرلهدهاعم كرنت و اعقاو رابدلبا لاصحتسا

 دست 1 تبوذأم و هدهسلا كعد هک راتم عو رو تراىع ندهب رام كر بولوا یواح

 ردشعا توعد یالکشم كو هب هلع تاود

 هک ردراو یخد اک شا جات ههبلع تلود ادعام ندنالابا نا وا یطسآ هداالاب ۱

 : : رونلوا دارا ی آ هجورپ "

 نمرحیمهنسزوقط ناسقط زوش» هداتففبرش ندهسرادا یافرش زا تفارش

 ا شلا تداماو نم وو كدت نودا طضو .ذخا ندندی مشاوهیافرش یتفیرش

 رثاخذ كنيتکرابم نیتدلبو هنغیدنلوب هدنکحریز هیرصم نیطالس یرالحاس رمحا رحب _
 رول وا دای هدرلهطخ یرلمان كنیرلهاشدایرصمینس هنکو دیا طونم کک ندرصم قازراو

 یدیا رونلیق ديفا ید یرلبهنو ما ردق هیهجردرو "

 وا نالو تقو بارش هدقدلوا ندساک هلیا رصم حت م وح ص ملس ناطلس زواب و 4

 ضع نالوا یاغع هنيزخ یارآ بیز نالاو ینلغوا نوجا رفظو حتف كيربت تاکرلا

 یدشلوا مرکت فونص رهظم هلکعیا لاسراو مانعا یهللج تا ۱

 ھم



 2 2 3 غرا ۱۳

 نع كناشاپ نانسو لاسراو بصن یضاق ندهیاع تاود فرط هنیفیرش نیمرح هدنسهنس
 ۱۳۱ فر نالا فق كك ر دج هدتتفوعا یرفس

 تر دخلرپ یسهلللح تمدح کم الم رط |خش و شدح تابان ا ها لو کاک

 9: یسافا هداعسل ازاد ید یسهلعترومأم یلمرطاخش هروم هیدمو هبارزوو نارعمریم

 1 رک هابل یودو تراظن هافرش یراشا لرل رش هلکک هنل وا ض)وف هنیرللوزعم
8 

 2 هرص هنس ره بوعلوا روصف هدمارتحا هن رلناش ولع ندهلع تاود فرط هام عم

 ىا لحو بونلوا لاسرا نویاه ٌةمانو تعاخ عصر هليا سالاو وا هلیسانما نواه

 تاذ نانلوا باما ندنرلهلاج "هلالس هدنعوقو یرللاصا باحالاب دوخایو هدنر وهظ

 مایقیلا قح بانج هکرول:ردنوک یهاشداپ تافیرمشتو روشنم نمضتم ینراما هبجوت هفیرش
 وک یارجا كارتشالابهلب راملاو هدجو یعرم نالا لوصا و نوسروس رادیاب هعاسلا

 3 یرلفدلوا ,دکعا

 ینادشوا نایبو رک ذ هدنسهرص یلاعوقو كنيرصع موحم حاف  ینلناخ عرق
 هرکص ندقدنلق لاسرا هعررق ندنبناح یرلترضح هلاراشم حاف ناخ یارک یلکنم هرزوا

 هنیرفس نادغب موحم دیزیاب ناطلس هلغلوا لصاح تبطوبم عونرب ههلع تلود بناح
 . هدتمدخ بولک هنوباه کوم هناعالا قبرط ىلع ید هلاراشم ناخ هدکدتیا تعج

 یدشملف لو صدصح 3 صاخ هزاناخ یضارا مات ه وطلاب یرلکدتا حتف كرات کو شعلو

 نان وات ندرازیونخ هانوطس یشمش اشاب دمحا لدک هدن رصع یراترضح|ج اف

 ۱ تردقرف زو زوقط ردنا كت هنناعع شوجهنوک ندنوک هدنرافرط شدحو نع

  هلبسوو عقاو هدنسهفرش تهج كنسهررزج هبش عرف یرلهعلف ب وکنمو قازآ و هفک
 ندنوک تلود ذوق E هنغیدنل وب راده صح ندنسضارا نر هریزح هلع تلود

 لزع هدیناخ ناملسرصع راناخ تیاهن بودیا توق بک هنیرزوا رانأت تموکح هنوک

 هغمنلق ففوت هل ناسا قرهلوا نهر هدازهش چاق رب ندرلهداز ناخو هنعوا صنو

 . . ردشمنلق صیصخت یناجرخ بیج هجقا كيب هیموپ ندنسهعطاقم هفک و شعالشاپ
 یراقدنل و رواحمو هدنراتموکحاو دودعم ندهمالسا كولم یرلناخ عرق نکل

  یراقدل وا یأراب دتسم ردق هن هحرد رب هدنررلص وصخ حاصو كنح هلا هب وسدع كولم

 قرهلوا هتیرامات ودنکو رول وا اعد یخد رانا ات ه یهاشداب یاعد هدرلهطخ وللثم

 3 قبال هکولم هدنالماعمو باقلاو هدنعوقو یبصنو لزع كرانوب یدیا رارربدتبا عطق هکس

 هړټ



 ی ةا
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 ۱۳۰ تاعوقولا+ اتن

 ام نانکسو نواه ا نمضتم یوعد هدنر وهط را رفسو میرکت هاب | تاع رشتو زانعا

 دالواو راناخ نالوا لوزعمو رول وا مھ مارتحا صا قرهنلف لاسرا هارحرخ هامان

 تاکلتفح هماقالاب هدراعقوم بسانم یک هلاتجو یغاط روفکت و یلوینایوهملسا یراتاقلعتو

 یدیا رونلق انتعاهنیرللاح هفرت قرهللوا صیصخحوسرت هفاکت انعم راسو هنالاسو

 كناسنامع ارب هدقدسوا لرع یارک دشمن نامس هدنرصع تل دانم ناطلبت

 یاهداویدردنورومندمادجاو اب کب یتح رق میهلوا لوزعم هلل نعكرانا هکزیمدنساما

 بلج هلوبناتسا ندلح یتبدلوا نک اس یارکمالسا یناخ هدهسیا یدتیا یدصت هلالقتسا

 لصاو هعیرق لحاس هلا نوباه یامتود قرهلوا یاخ تعلخ سالتم هدنویاه روضح هبا
 یدلوا راکزور ماس فده یارکدح هلیرلمنا عابتا هدیدج ناخ راتات موق هدقدلوا
 یداو نوما لوق یننع ناخرب هدنمان یارکدم هنب هدعبار ناخ داح رصع كلذک

 كنا هد هسیا یدلیا لاصحتسا ییروشنم یساشا هد هربج تروص هلغملوا كلاس هناصع

 دم یاو هدندم ردق هنس زوبجوا یدلیا جاتنا یفلوا انف كنفت "هناشن یلاح ماجا ید

 ردشمالوا ناصع زارفا لع یسیر, چيه نده رق ناناخ ادعام ندارک

 كنسوبق روا طقف بویلوا مولعم هلقیال یس هبلخاد هراداو یدودح كنتموکح میرق
 رادتقا هجرد كرلناخو ولع هليا قازقو یاغونو راتات لئاق همسج "یراح عفاو هدنج راخ

 ندم هسیا قلخ عرف سه بولوا یراح یرابهنو صا هرانون"هروک هنیراتکرحو
 كرك قرەلوا زستفلک تياغو ندنراقدلوا عبطلا یودب ریارب هلیرالوا نکات هدزاعما#

 كلتعاس ژویکیا رب هلیا عضو هنیراکرت ینیرلتالوک ام كنيرلتآ كركو كنیراودنک
 هلردیا لوباح هنیراتکلم هلو سورو قازق ماودلایلع ندنرلکدلکهدیا راغلبا ردق هبهفاسم

 یدیا راردیا شتت هلکنوبو رارتاص بوراقبج تاناوبحو ارسا ولتلک
 کو نالوا هدنکع نانو لوا و زوو هلنارت هحخا نالوا هرامالاراد رلناخ

 یسیر,یه رلازربم رئاسو راناطلس نیدلاروو یاغلق ندا افا ینسهفظو كلرکسعرس
 .دنعوقو یرفس هبناجرب كراناخ بودیا تموکح یارجاو تماقا هدنرب ندنراربش مرق

 قاحملا «یناخ زم بودیا عج یرللوا رداق هرضو برح ندیلاهاو ینقلح یرلهراد

 ردق كس نانلو هدسناح تمدخ قرهلوا راوخ هنظو ند هلع تلود فرط ردرشلک هدیا

 ناطلس رکذآآ فلاس هد هسا لکد مولعم همطتنم رکاسع یربغ ند ه تفاوت

 عامجاو لصاو هسودرا ناخ هلقلخ لئاف بوسام SAS IU یاصا برزو 43

 یح ردتبات یرلفدلوا هدسر هرواکنح هدایز اهد کلیو كسب قرف زوئوا هدفدلوا لس



 ۳۹ ١ عدا |

 تراغو راغلبا تاعفدلاب ردق هن رهش هوقسم یراناخ عرف ردو 9 a ا شات

 5ا هفاط هرخ الا نکیا راشلک هديا دخا یونس یوکر و ندنرلتل ود هلو هسورو

 ۱ هلغلوا لئاز هجرد هحرد یرلتدشو شطب سا قرهلوا یلوتسم كالرورنو فعض

 . بویم هلوا رداق هیهظفاحم هلسب یراتیالو ودنک نوسروط هلیوش زواج هبادعا كلام ۱
  دهاحو یزاغ یرلناخ مرق هکر دتقد یاح یساروش رابدلوا راتفرک هتراسا لذ هرخ الاب
 .  همظع تاوزغ هدنتسم رانویاه یودرا كرکو ادرفنم كرك بولوا ند هسالسا كولم

 ۰ هفک نکیا را لوا لصاو هود تافتلاو فاطلا ولرد ولردو لئا هیهمسج تاحوتفو
 یاولرب عقاو هدنرزوا یس هریزج مرقو لصتم ريغ هبهبنامع كلاغو كج وک یک یاحینس

 ردشمنلق قاما هنتموکح مرفند هلع تلود بناح هنو شملیب هدا تأرچ هبلط راناخ هن

 قوج كب یأح مرق نکیا رولک هنفرط یلبا مور ند هفک موحم ملس ناطاس زوای طقف
 تخم لئان هلاءاشنا هدنقع یسعا ماما یتاداخم هفطو هلیا هی رکسع "هناعاو 2 7

  یزکمرکو فطل نالوا راک رد هدزمقح هلیقاا هنتموکح معرق كنغاحنیس هفکو رولوا ردپ
 رازی غیرد یعرکو فطل عونه رلهاشداپ هبلاراشم ناقاخ هدکدید زکسررویب لاکآ

 ردل وقنم یرلکدید ردج راخ ندناکما هرناد هروک هرلهاشداب كمرب و كلم قحا

 ۱ یک قنات بای یلاوخا كل روهج هزوغارو كنیداتراما نادو قالفا

 نیما و ےک وتو عالق نالوا هدنرللحاس یرلرهن هننوطو هلروط طة بولوا روط سم

 تاود قوقح نالوا هدنرزوا نتتکلع هلغملوا مت یراتسارح صا هليا ااو نیظفحتسم

 . یدللا تناتم تس 8 و دک

 نالو 1۳ لدزا هدک دتا حتف یناتسراح م وح ص ناماس ناطلس ییللارق لدرا

 افشا یغوا یبم هنتافو عوقو هدب دون هنس نوا E هاد نیدو یشوناب

 "هوست هلاکو یسهدلا بولوا راوخ ریش *یص نافتسا نکل یدشما داعقا هنماقم یردب
 هتماهوس کما ریخت یدو ةعلق هلیا هلسوو رواق هد هبیا یداوا هئاف ءروسا
 . هنافتسا روب یغللارق لدراو عیدوت هنتسراحم تلود ةالو هموقم هعلق ندنرلکدشود

 یدلوس هجوت

 هليا هنس تنطلس تعباتو رادیاب ردق هح را زو كسب قللارق روکذُم 2. ندن و

 ندنیدل وا داریا هدنسهرص هسرح تاعوقو یخد یناکرح كنيرللارق بولوا راعشترهش

 یدنلف رظن فرص ۷"

 هلهجو جاقرب ندنرلهدویو نادغبو قالفا هحالماصمو تاشرشت كنيرللارق لدرا



 ۱۳۷ تاعوقولاج ات

 لدراو هدوو هنیرلکب نتکلع هدرشاضو باقلا الوا بولوا یرازاتماو قرف

 هقوق هنیرلکبنیتکلع هدنرابصن نبح ابنا یدیا رونلیق ریطستو ریمت لارق هنیرارادمکح
 هنوروقهنیرللارق لدرا بولیردک هوسنلق نالوا صوصخ هنیرلادختک لوقو نانلق ریست
 مدنراتظفاح تسد هینامع یایماعالق نانلوب هدنتکلع اا ردشلک هنلوا اطعا جات نالنید

 یراهرکص یرلتراما نیتکلع ًامبار ردشهلوب عودوم هرللارق هسیا یعالق لدرا قرلوا
 ائاد هسیا یفللارق لدرا بولکهنلوا هجوت هلاک ضمب نالوا هدنلود تمدخ ندرلمور

 یدیارونلوا ضیوفت هنساربک ولرب یرلکدلبا باختا كنيلاها

 املع نالوا فطظوم هللا هبموی هفولع ندنویاه هنیزخ بولوا دوجوم هدلود باب لم

 فئاوط نانلوب هدتمکع یسهضاع و ا ا نا وضو نرومأمو

 » رووا نا هجور یرلهعی دعاوفو تاماظن هلیرلرادقمو تک كن رک

 تالصاح نانلوا هلاراو صصخم هنیراودنک یقنص رب كنهننامع رک اسعو نیرومأم

 شمنلقررحت ءدالاب یرلقدلوفظومهلیا هموب ٌهفولع ندتلود هتيزخ تص رکندو ھه رقع

 شل واداریاو نایب لصفت هجورب یراتفک و لاوحا كراندیا شيعت هليا هیرشع تالصاحو
 یدنل وا عورش هنناماظن و رادقم حیضول كذا فنص ندنعیدلوا

 دنلوب رضاحودوجوم هدنوباه باکر اعاد فئاوط نالوا فوم هلا همو هفظو

 یسهصاخ رک اسعو یصوصخم ءدنب كماظع ناهاشدابو یمسم هیرببعت لوق وق ندیراق

EE 2راوتکس كموحیم ناماس ناطلس عقاو هدنسهنس چوا شعب زویزوقط ردشغلوب  

 دار رصعنکیا رفن یتاا نوازویچوا كييزکس قرق یعومم دكرلنوب هدنراتعیزع هنیرقس
 كيبر ناسقط ءرکص ندن رات كيبو هرفن یلایمرکی زوینرد كيبترد شفلا دلت ناخ
 : رونلوا دازیا ورا وریا یننصره ةکیدلوا غلاب هرفن کیا زوکیا

 زوشب كنیرارکسعضاق لبامورلعقلابو یللازویدب هموب كناوذ نالوا مالسالاخش
 لوبناتساویللا زویکیا كنيرالوزعموکیا شا زویشب كنیرارکسضاقلوطاناو یکی
 لصفنم ندهسور و هرداو نمرحو زوکیا اضعو یعرکیزو كرلنالوا لصفنم ندنساضف

 ینبدلوایسهموب هفظو هحقا رناسقطو رناسکس كنيرللوزعم تیولوم راسو زوب كرانالوا

 تموکح لعفلاب هفاممم رایدیا فظومندنناجیرافقوكنیراهسردم مارک نیسردم وللثم
 یرللوزعم بولوا یرلتادراو ولتلک ندقشاوم جرخ كلاومورودص نانو هدهبعرش

 ندفرطرب هلهجو ینجهناولیصفت هدیتانکیا رلردیا شيعت هليا یرهموب ةفیظو هدیئاوا
 نوجا یرللاح هفرت هلکیا کت ماشتحاو تنیز ندفرطرو صقانت یتمیق كنەجقا



 غرات : ۱۳۸

 نم BEE ER هب یلاومورودص هک هلیوش یدناق صصخت و ثادحارلقل هب را

 u "هلضف هارهریدتیا هرادا هللاسرا ېا ندنرافرطیخد رانا قرهنللوا ضیوفت

 . تماعز ندناکدنب وە ور باسا هنپ رلیدلواردا شعت

 یدالثاب کلرو تماعز هنیراف رصتمهموب هفواع و ههو هفولعقرهلوا همىمض هنیررلف رصتم

 . كنمادخ نواه یارسو تلود ناکدنبو کک یاصا هد ناخ دا ص رصع

 3 دم بونلوا دار اینا هجور لودح نالوا نام یترلسوف ددع هلی رلهفطو نالوا ناعم

 ۱ :e یدناف ترداسم هتئاس كن هب رکسع فونص

 ٠ هيمو ةفولع

 یساغا یرحکی ۹

 لعریم ها

 ۱ رلاغا نااو رس ۰

 : یاب ریکشاجو روخاریم كچوکو وب _ ۳
 میره

 یرااغاراسونعءابغوراسیونی,ناحفولعورادحلسوهاس ۰٩
 یسادختتک راجویقو یشاب شواج ۰۴

 و
 راناناو لوزعمندنراقلاغا ینزوا ۷
 . نایاغاو نارادرتهدو اصاو املعو ارزو مدام ۵

 ندعاقتم نایاغا ۲

 فرح لها نایاغا ۰٥

 یرلادختک وق كنيرلهدوب وقالفاو ناد ۳

 نویاه ناوید ناباک ٤

 صاع هنیزخ نابتاک ٩
 هيياع هی زح نادرک اش _ ۳۳

 هلام ماکحا ناساک ۰

 ناراوخ هاشم ۵



 ۱۳۹ تاعوقولا اتن

 ` هراسو یهاشداب مادخ نالو ون واک یارس
 یرلهمو هفولع ح

 هحقا ۱ دقت
 ۷۰۸۰ نایاغا عم نوردنا ناناملع ۵۹

 ۰۷۵ هصاخ نارادرت تعاجح ۰

 < ۸۰ یلاع هاکرد ناکهقرفتم تعاح يم

 ۸2۸۳۰ یلاع هاکرد ناشواح تعاج ۷۶6

 ۱2۷۰ هصاخ ناحرفاح تعاجح ۷

 ۱۳0 ناحنهاش ۷۷
 Yo ناجح هحما و۵

 ۸۹۳ هصاخ یاطا ۰۴۲

 T1 نامجن نادرک اش تعاجح

 ‘۳ د و یاطا تعاح ۱

 o۷۸ همخ نارتهم تعاح ۳

 V4 ع نارتهم تعا> ۷۸

 V۲ نورب نارادهنیزخ تعاح ۹

 ۲۹۹۹ هصاخ نارام عرق
 ۸*۰ هصاخ نانذّوم تعاج ۵

 o ناود نایاقس تعاح ۰۰۲
 WY هصاخ نارطاش تعامح +0۷

 ۹۳۰۸ تلخ رالکو ہرعاع خبطم ۹
 ۳۰۳۰ یرلیزرد تعلخو صاخ هح ۵

 ۸۱۹ فرح لها همهدخ ۷

 ۹۳ همدخو جارس نالوا هدروخا كجوکو لوس ۲

 ۱۸/۸۱ یرلباو یلاع هاکرد ۵
 ۹۳ یرلباوب نواه باب ۷

۱۳۵۳ 

 ناکدنبو اما نالوا ررح هدلوا لصف ۷۵

۱۳۸۹۹۰ 
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 . هفظوندتلود هنیزخ ادعامندنیرومأمو ارزو ندیا شعت هلا راع و تماعزو صاخ

 ینغلدلوا لاب هرفن شعلا رود تیر كسکیا نوا الا هحور همدخواها نالوا راوخ

 یدنلوا عورش هنحضوت ی رای و فک فلت یکیتع فلاوط ےک دنا

 یناجوا یرچیکت

 رصع یمهفناط یارک هرزوا یشیدلوا دارا دز زنگ ای ینکیاو ی رب

 3 نوتاقگدتک بوناوا ببر ندلافطا نالبریشود ندنرلقجوح ناتسرخ هدیزاغ ناخروا
 همریشود هکهلبوش یدنلق تو 1 ناملسرصعو مظنتو حیحصت یراماظنو

 هرکص ندقدنلوا همالسا طثارش ناقلتو هببرت هدنسهلشق یرلنالغوا یمج یراقج وج

 یتح یدا رونلوب نوت لا قلناب یرحکی ندحراخو رول وا نانا هراب رحکی

 هرف و غلابم ندرحات ر هدتماکنه یری هنسرفس صم ماس ناطلس زواب

 ژاغا هزاس موقص 2 هدنامژ ینحهنا وا هب دات هدست نودا ضارقتسا

 ینیدسشق لاخدا هنکلس یرکسع هليا یهاشداب ةفولع هجقا وا یغواو

 ضرع هنویام ووضح تفک ندنکیدلبا نایب ینکجهدیا هبه ییهضرقتسم غاابم هدلاح
 هینامعرک اسعو نوسارو یسهراپ كرجات زيت بولوا یلاخ ملس بضغ بجوم هدقدنلوا .

 روطسم یرلکدید نوسلوا رهظم هنتنعل كقح بانج رلتلوا تسهنمرردشراق بناحا هنجما

 ی رلکدت اع اد نکا رک هر ناوک موح ص ناملس ناطلس وللثم ینیدلوا ے راوب

 یدیشکپاب هدنروص زسرولب یرفن یرجیکی رب قرهلوا مانهاهنیربمعت هلقلربق یک لراوهر
 ندننیدلوا شلریدشراق فانصا هيه رکسعا هقلاط هدقدلوا یعومشم كنيرلت ضخ ةا

 هدهسیایدلراتروق اغا هلبا اعفش طسوت هله یدزای هلوا هدزاضق یساغا یرحکی یدلاق ز ۲

 رلبدلبا جارخا ندقاحوا هلیناسحا یسهفولع دعاقن یبیرجکی ندیا ریمعت 3

 . ناطلس هدازهش كنیردت رضح كلا دام ناطاس هدنسهنس ناسقط كسب نکیا های وب لاح
 زابهقحو زامناح ندیا عمجت هدناتخروس ییدلبا دیدم ردق ئا ییاو سر نوجا دمت

 یرلفطلت تروص كناسک نانلوب هدنتمدخ نواه روسو كصاخشا ولاثم زابهدن رب و

 - هلیرلملوب هدنزابن قملوا لاخدا هنغاجوا یرحبکب یسهلج هدقدنلوا راسفتسا ندنراودنک
 نارادکماو ناطباض اغاداهرف ناو یمافایرحیکی یدلبا قلعت هدارا هنیرالژوسم فاعسا ,

 هدلاحینیدنل وا لوبق هغاحوا هموقم صاخشا بودیاهرک اذم ناسرد یتفک هلبا قاحوا

 یدلبا راذتعا هلثحم ندننجهلوا لالتخا نیهر هعوضوم نینلوقو هیرکسع ۀیبرتو بادا



 0 E a a ای
 كردي میدم یتسافعتسا هل اراشم یاغا هلغعلوا دک ات قیاس صا ندنهاشداب فرط هدهسلا

 یدرونک هت یفادص هفظو

 هقشد ندکدتا لوق ین هموق ص صاخشا اغا فسو نالوا ینلح هکه راح هن نکل

 یوربآ یداسف رابوح بوزاب یرجیکی یلاقا بابزا نابستنم یخ رب هلممانیعارح اقا

 یرحیکب هکردتقد یاحیساروش طقف یدلیا هلاسا هنغاحوا یرجیکی نالواهبناغع شوج -
 نامز هدایز ندهنس شعلا زوبکیا ندنداجما كعاحوا یداسف ادم كنتاماظن یغاحو)

 ردشلوا ععاو هرکس یک دو

 قاحتلا هی هبرکسعفونص نوجا رانلواكلاس هئوشر لذبو كلام هربمحسفشنرزادعب
 هدننمضیسهظفاحم كرار نانلواحتف ندناریاربارب هليا رک اسع شکتو هنغیدملاق عنام هک
 قمل و هدهظفاحم ر اچ چ وایتبم هنغادمهل وا نکم یلاسراو ببر تار ندرلقاحوا

 یرجیکب كيب نوا شبندکی هلصبصخ هو لعآددحم و یان یشادن رق لوقو یلغوا لوقو هلیطرش
 هیرانالغوا یم یناجوا یرحکی ناطباض عم هج هرکص ندنحرات كيب ندنغیدلزای
 نولمر, نوا زوب یراهفولعیونسو هیشک زکس ناسکس دوا كچ زکس قرق ربارب
 "۳  یدلوا غلاب هیهحقا ىتلا یرکی زوشكسکیا شعب زو

 : یمرکی نایرحنکی ةفاک ربارب هلبراتلوا یمج ردق هنسولج ثلات دار ناطلس هکویلاح
 هاشقو راکس یسهلمج یک هبماظن E نالو ,Ee قحا بولوا هدنرلهدار كس

 یدیا لکد نک كللا قلفاصاو كما لهأت هقدلوا دعاقتم هلغلوا نيشن
 Ea ندقدل وط هللا فالجا. رسهسر و ندقدلزو یعاطن كعاحوا ررحم هحور ۱

 لوغشمهلا شیریو شالا یخدا یسهقرف رب و روروطواهدنرلنای كنیرلیدنفا یهورک ناستنم ۱

 ha # E یرلرئوم كا هدهسا قوحكب تارضم نالوا لصاح ندنو ئدلوا رولوا

 تقاطتا ود ةهتسزخ هنیراهفولعویس اباتا یتمکح رکسع رب یدنود اردک كتهمناغع

 ا همرشود یسانف اهدو یلوا لصاح تروبج ههراکم عاونا ماند 3

 یراقاجوا یلوق وق نالوا راوخ هفولع هکنوچ ردیراهضق یسرو هجیتن ینتیکورتم
 گمرک هبیرکسع كلاس یلاها فالجا ید ندفرط رب بودیا دیاز" لم رو "ةيفد
 تحودع كوبب كا نوجما رامظعا ردصهلیدصقم هیاقو یتل ودةهنب رخ ندنراق دلوا هدقمشلاح
 یراهدام كمزتسوک. هدعاسم هنارف نکا تل وخ دمهدایز لاو قلواقفوم هرکس 8
 ردشلوا لصاح انغتسا ندنل وصا همرشود هلتعسط هلغلوا

 قلا ناسقط زویو هقنس چوا هلیمات ی ولب نانکسو كولبو تءاج یعاحوا یرحیکی



 غیرات ۱ ۱:

 نو ۱۳1 لب ردقهب رب شعلاندح رب هنيو تعامح ردقه یح رب زوب ندح ر بولوا مسقنم هب ه روا

 3 ٠ ,یابروح كن هترواره یدیارولل واریسآ ی ولب نابکسردق ه ىج درد زووا ندح رب كاذکو

 مدنمکح شواحو یاطباضهاسمات یحقللوقءرقشابو ماماورادقارب و یلوتمویئابهدواو هتسواو

 - هلشق هلفلوا یاشن ررب ولام سوپدو معو قلابو یروجت نویلاقو حاتفمو یراجقللوق هرق
  هیرکسع دارفا یرل» رکص هدلاح ینبداوا شوقنم راناشنوب هدنراقاربب و هدنسوق یراقلاوقو
 و هنرللوق هلا توراب دوخایو تک م یتراناشن هتروا یرلغدلوا بوسنم

 ردرلشع دیا داتعا یمر ردک ود

 لوق ندنرلحا هقش ندقدلوا یباکریو یساغار بوصنم ندتاود فرط كغاحوا

 شولج شابو اغارضحو یئاب جهنروطو یشاب یجرضزو یثاب یجنوسماضو یسادختک
 روئلوا قالطا یرااغا راطق هرانو هکردراو یس هبمومع ناطباض 2 یر ادختکو
 ا هلغمالشاب هغلوا ندنرلادختک لوق یرلاغا یرجیکی یر گن یدو

 رک ندنبدلوعوقو

 ۳ کیا هدتشرادا ریز كد ناسلو یشاب ناشکس یراهتروا ناکسسمدلئاوا
 ۱ طقف بولاق بصنمر رسشبا قلشاب نابکس هاغل وا لخاد دوو یرلاغا یرختکب ۰

 ینلاغا یرجیکی هدلوناتسا رابشاب نابکس هدکدتیا تفرزع یرلاغا یرجیکی هلا نویاه
 یدیا رارولوا ا هب یرحکی عون یه نانلو هدندامسردو ما هدنمامم

 وا صصخت هفولع هحقا رو هوپ هرفن ره هدنسرت یادتبا كغاحوا
 :i طة بوقح هبهحقا شا هدرلنامز بیرق هنیراحشرات كو ههحفا ت ینا را

 ی ا یودزا نکیا 13 اضعبو هحقدلوا عقاو همظع تیرفظم هدرارفس

 ۱ گر ها شکیبا ررب هنسادعام ندرلنالق یجروق هدنراهلشف ینعن هسرانانلو دوجوم

 شقي دیازت ردق هبهقا شب نوا نوا یس هموب هفولع كنارادکما ضعب ندنک_دلک هلیریو

 ردشع و رادقلا فلاختم تارفن وا هلتهح و و

 ها تیّور یرلشیا یلهرطاخحم سبقم کوب دوخایو نوجا موج هراهماف ضعب ه
E ۳۱ ندرس كسحوا يا ندرابرحکب هليا یقرت ها رش رحوا حتا  

 4 5 روک ذم ران الف غاص ندرلن و ردکعد یادو هکی دیارارازاب جلف لاد هلرخا تو یدک

 تم همان یغواق دک نرم هرزوا قلوا ص وصخ زاما هقشد ندقدلوا لئا هیرت

 یدیا رارولوا ےرکت رهظم وید یباغا یدک ندرسو راریک قواق
 | هلع گو a یرانسعت ككاو تا نالوا بت هنسالشق كنهتروا سه

 نفت ی ۳

 اب

 هر

 نوا 4, دو ۳
o۳ 2 ۴ مک رھ کپ ۲ , پاس  
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 ۱:۳ ۱ تاعوقولا ج اتن

 والثم یتیدلوا لصاوو دراو هرزوا تاه رشتو تاداع صوص هنیرلودنک یرلهلدبو

 هد هسلا راو یرالوصاو هدعاق قوح كب هدن رل هص وصخ ةسلاو ه دن رله ص زور تالاماعم `

 یدنلوا دار ندنشدلوا یراع ندعایسا هدیافو یتقم یناللصفت یخ رنو لاک

 هاغاوا ندنراراوح هنطو و ندراشادلو ثلک و لب یجح رب ینارضح ماظع ناهاشداب

E)ءرباد بواک هنس هلتشق :تاکولب ی هدتتفایسق یماغا یرچیکی ی  

 . یدبا رديا تدوع بودیا ذخا یس هنصه هف واعو روروطوا هدنس هص وصخ

 عماح هدازش یوا هدننادم تا نالنید یادنم هدمحا یدمش یقاطرب كرلهلشق

 یسهبرت اباب نامنع هدنشاب هدازهش هسیا ین هلشق كکواب یحرب بولوا هدنسوشراق یرش

 كروب نح دق نواه ةرتاد هلعلوا عقاو هدنس هقرا لدقم نالوا دوهشمو روهشم هلسان

 ردناتسم ندنس هدافا هرانالس ینیدلوا هدنرزوا

 روص نداروا رداوتف باب هدمرصع هکسوق اغا نکیا دولک هغلا هفولع راهاشداپ

 "هلج كمحا هدنرزوا تا كردیا ضرع تبرش هليا هساک یرلاغا یرحکو كما
 ین٥ هنیدصقم كرا ا لاک كرلهاشداب هعاحوا یخدو و یتیدلوا ندنسناوق

 ردلوقنم ودیا

 ملس ناطاس زواب هنیرزوا یراتواقش نالوا عقاو كرابرجکی هدنرفس ناریدلاج
 فای تب EE یربثآت نسح كنوب هلكملا ارجا یراهضتقم هیر موج
 بلط هدنسولج ینا ماس ناطاس هجرکا رلیدملوب هد هناشکر س "هلماعم ردق هتیرلځت رات

 هنقابسو قاس كحراوت تالصفم هد هسلا رابدتیا یدصت هبهنابدا یب تاکرح هليا قرب
 هدنلوپ فییز" یار كناشاپ دمت یللوقوص نانو مظعا ردص هدقدنلوا رظن فطع

 ندنفیدنلوب هدلاحرب زستالابم موحیم حاس ناطلس ینیم هنیراهبجشآ نالوبعوقو كني. رةم
 هدز رس هاس هنمض هدعاسم هد هسلا نهاد هاملعت كهلاراشم ردص هرو ص هعف و

 رونلوا لالدتسا هلسمامعا ماود كغلابروز یخدو هکردشلوا روهظ
 هلهحو یتیدنل وا ه رحم هدهعش تایداح نالوا عئاو ۹ ندنحمرا كس هکنوج

 صا هک دعا فداصت ههدیدش تادا :O ندقدقح هزو EE فئاوط مرگ

 زد اط ییلدم هلا یسەقرا كواقفش

 یاحوا یح هج

 یجب وط هکرد یناجوا یجهبج یخد یسیرب ندنراقاجوا هداسیپ كنیرکسع لوق وق



 ِ خراب ۱44

 ۱ رکن هل ید رنو رددودعم ندنناعرفتم كنا ید یرلفاحوا یحهبرعو

 نوا یرلهبونس هفولعو هرفن لا شعلا روب زوقط كساد جرم E ندنح رات كس

 ۱ ا 1ر ها ترد نانکتس زوكبا كسلا قزق روحوا نوبلم شب
 ۱ فوم یخهساح اساف هنحالطصا نعرصعو اغآ ررب قرهلوا ندهبناوید بصانم كرلفاح وا

  هدنراوج هفوصایآ بولوا یراطباضو كولبو هتروا وللثم یغاحوا یرحکیو یرابناک ررب
 تفقو را سا هلع و 0 ا بنام روماو تماقا دو نالوا هدنف رط هناحم وطو

Eته ا  ENESمد راردیا تص  

 یراقاجوا یراوس
 رادحلسو هءاس نالنید یارف ءلولب یتلا هک یسیراوس كنیرکسع یلوق وق كاذک

 هترواهتسکیاو شاب هتسکیالرلن وب ردیرلکولب راسیو نییابرغو راسیو نیم ناحفولعو

 یراص هنکولب رادحلسو قاربب یعربق هنکولبهایسولاثم کیدلنید رلکولب یغاشا هتسیکیاو
 زد)معسم ید یرسعت قارب هحالآ هرلکو لب یعاشاوهترواو قارب

 2ا ضان ٤ ییدردنوک هبیزاف نامع كنقوحلس نیدلاءالع ناطلس کوچ

 بودیا عابتا کا ید راکب رلک, و ارزوو ذاخنا قاحیس قآ یلارضح ماظع ناهاشداب

 یدیاراویراهقراف تمالعوناشن كفنصیهو یراقاریب زبمآ كنر كنه رکن وط لو

 ارمسا ناسا هدرل رفس هاب راقح وح هم شود ضد یعسم كني راقاح وا یراوس وشا

 یلوبیلکو هنرداو لوبناتسا یرلولتیاباقو بسانتم ندنراجا كراقجوچ روکذم هک ردلافطا
 تفال کا هلن مت همقح هرکرب هدهنس ید ا ندقدنآ وا هس ار هدنرلن واه یارس

 ردشلک هلوا مس هرلکولب یرلن دی

 یوق كملب هلوا لخاد صاخشا ندجراخ یخد هرلنوب هدم ا ناخ دای رصع

 ارخوم نکا هدننهدار ینک كدب قلخ كواب قلآ هدننامز ناملس ناطلس هلغملجآ

 . یک راقاحوا راس یدتیا زواج یبا نویلم زوتوا زو یرلهیونس ٌةفولعو یکیب یمرکی
 هل مان شواحو یسادخک قاحواو یرادناکو EF بوصم ندشلود فرط ید داران و

 قحهنا وا ناسا ندندلوا .E ردق یرلفاح وا هدا ەدە دا راو یناطباص

 بوبلوا یراهلشق كرانوب ردیا داریا یلح بناک ینغیدلوا ثعبنم ندناطباض تلق یرلتواقش
  یرف نالوا هدنشام هرداو هسورب ینم هنسهعلاطم قلوا تل وهس هدنص وصخ كملس تا

 ٤ یراضعو هدنشا لوصاتسا یراضم ندنکودیا شعلوا هدعاسم هننراذطو هدناصقو



 \ ۰ ۱ تر عات 3

 یدیا رارولآ یتسهف ولع بولک هثدقح هف ولعو رولوا 0 هدرلهبرق راوح

 رلکولب یعاشاو ررب نوا كنقلخ راکولب هترواو رحوانوا هموب كنتارفن رلکولب شاب

 رونلوا لالدتسا ندنسایارنع كخحیراوت ضعب ینیدلوا یراهموب ةفولع هحقا رزوقط كنقاط .
 بولوا هفولع نالوا صیصخت نامز یراقدلوا غارچ هراکولب ادتبا رارادقموب هدهسیا
 رفس هلدس راقرت نالوا ندتلود نیناوق "هلج یسلوا ناسحا هدرلرفس لوس هقام عم 3

 ردراشلک هدا زواحم یهداروب یرهف ولع كيارادکما نالوا ہد :

 ندن رلکولب یراوس هلبمات مزالم هک دلبا تع نع ہرا رس م وح ص ناملسش ناطلس

 تر واب هعاربعت سه رصعو هدنسهظفاحم نوام هراد بودنا زاروا یک روکا

 هحمسحو كنیراتلوت نیطالس ضعب ةافاکم هدوعلادم كردي مادختسا هدنراتمدخ |

 ضد و هرلنو یراتدخ وللثم ه زج تاحو ینسهرادا كلور كنهربم تاعطاقم

 یدبا رارولوا عفتنم ندهرو ص تامدخ هلکما

 هنکلم تامدخ هم وقص ةف اط هقشد ندکدتا تاك یتمکح نوناق كردک هدعاقوب

 ماشتحا لاصحتساو رادتقاو تورث رناح ربارب هلیرالا تذل ندقلحازلاو ندنعفانم
 هنیرلحما هلیراهجوت كرانانلوب رکسعرمس هدنرارفس ناراو. هنیراقدلوا رکا ا تارادو
 ییا هدنرضع ثلات دام ناطاس ینم هنشادلزو ید یرلهبرتو بادا توشیراق ینجا -

 راد دانا 2 هن و اه نا وید تولوا تواقشو ییا زارفا کی هعفد

 رفس یرلءرکصندنخرات كيب هلهجو ینجهناوا نایب هدینآ لصف یلاعت هلاءاشنا
aمزالم درک صاح ا بح اص كن هر ون نص ةف اط هسه نوسم وا نوسل وا  

 هنصانم ىلا: هق قرهلوا بلاط ههبناویدو هبکلام تامدخ عون یه همان تمدخ بولب زای : 4

 یدیا زلاق اّمحو اذا یرلکدعا هتلود یالکوو رارد ردزمقح مز ردق هن رادص کلیو

 كراقلابروز یراقدلوا رساجتم ًاعمتحم كردیا بلج یخد یرابرجکب هاکو ًادرفنم هاک
 ندنرلقدلوا تلا هیهمخ هدامرب یک یسهعقو نامع ناطلس صوصخاب بویملوا یتایابو دح
 هنتساس غيت كنناشاپ دمت یر مک اا فسكموحم عبار دارم ناطلس الوا

 یدلوا هتسب یرافاذکو فال ناهدو هتسکش ىراس رو یوم 9 ی روا راتفرک
  هتسلاو طاقسا ندتل ود راتعا رظنهدهسیا یدعلوااغلا لک راقاح واوب رد یه نیزادش ۱

 ,E "هب هب و زج هس یرارادقمهنوک ندنوک هلغخاوا دای هللا تمعن یو تناخ تمه  هدمانا

 شیداوا مایا ةدنراذک هحلبوب ردق ههبیخ هعقو قرهنا وا لیذرت هلبا یرابتءاین "هلماعمو -

aیناحوا هناسرت  
 رولسد یحد یسهفاط تبع هک ردقلخ هناسرآ ید یسر ندن راقاح وا ی وق و ا



 غرا ۱:۹

 ٠ زویدینونلم ید یراهونس هفواعو ندرفن ترد شعلا زوج وا كسکیا یرارادقم

 هژلراس رو نادوبف هتفس رلثوب ردنت راع N شعلا وا كس زوقط او

 ۰ ناتسک نالوا رومأم هشراهظفاحم هحفدنل و هدهناسرت راه لار بارش یحشوطو ناطباض

 او اعز كنراقاحنس لحاوس ناناوا ریست یحلق يزد ا اغتود هکنوح ردکعد
 احلا هقتش ندکدرک هنوناه یامتود رانا ندنرلقدنل وب فلکم هليا ایرد رفس یرام

 رونلوا باکرا ید تارفن رادقم یموزل ندهیرکسع فئاوط راسو یرجکی هکدتیا
 نالنیدهسروف ید یتمدخ كمکج هلروک ینبم هننکیدلبا تکرح هلکروکیرایک كنقولواو
 و هرابارس للافطا كنارښا نالوا ذخا هدرارفس اریز یدیا رولبریدروک هیارسا

 عضوهنک روک هناسرت یرلنانلوب هدنشاب زوتوا یمرکی وللثم یيبلریو هنیراهلشف یرانالغوا

 ندنب وص یزوا هلدصق كما تراغ ین رللحاس هاسرحم اک ۱ صوصخابو ندهدعاققعلوا

 هار” E هلا یساقشا راناصروق نالوا هدکمزک هدزکدقاو یسهفاط قازف ناقح

 رد علو ندهبرصع تاداع كمریدکج هلروک هدلاح یراقدلوادنب رویت بوئلوا مسقت هنیرایک

 ییعاحوا یجاتسو

 دوادو رک راز او لااا یشک كبشچوا ندرلنالغوا یم

 ینشا قاحم اق كنو اه هرتادویتتمدخ قلحاتسو هدهبناطلس قیادحعفاو هدنجما زاغو واشاب

 زاغو رلسابیج اتسود بودا باستک ینتاهیغناح وا رکسعر یخدران و اردک یدیاراردیاارجا

 رابدلوازابتمازتاح هی تیرومأم هنسهطباض روما كنیراراوجیهاشداپقیادحو یارس و كنیم
 یرافاجوا یلوق لری نالو هدهرشط

 ندرایت بابراو اعز نالوا یرکسع تلایاو یلوق وق نانلوا لیصفتو مقرت هدالاب
 هسورپو ههانوکو هوقو مورضراو بلحو ماشو هدنراقاحوا برغو رصمو دادغب هقشب

 تلایا اکرم یک نیدوو راوشمطو دارغلبو هتسو و كنالسو هنرداو سرفو رمزاو

 یرحیکی و رلکولب ندههرکسع فونص راسو یرجتکب هلمان یلوق یر هدرلعقوم نالوا
 بولوا دوج وم یا رف ظفحتسم هلب ربع ات, هدهبناقاخ عالق ویرارادرس یرجیکیو یرااقا

 رب رح نازمو هبزحو راشعا ناناوا صصخ قلقاحوا یراهننقم فئاطوو هفولع كرانوب
 فرط هحیقدنل و هد صنم یأرضح ناکدا زمشو رول وا ااو لصحم ندنادراو وللثم یمسر

 .نوپاه باکرو یجاشنو رادرتفدو الال هدنماقم ريزو هدنراتمدخ قرلوا نیعم ندتنلعاس

 عون رب ردق كيب ىللا همان لسم هدننزو مخفمهدنتلایا یلوطاناو كروب هدنتلاا یلبا مور

۱ 

۱ 
۱ 



 ۱:۷ ۱ تاعوقولا جرات

 رشعو اطعا یضارا مود رزوب واکس ا كلتفح ررب هرانو ةکیدا راو رکسع

 لسم ریمو ناکرویریم ندا زو شع وا كرت هنیرودنک قرهلوا تمدخ لدب ید یراعرش

 ناکروب هسیا رولوا مقاو هنناح یبا مور رفس یدشمنلف بصن ناطباض هلبرلمات

 رکسعم یر, هدشب هلیرببعت تبونب ندنهورک ناملسم هسیا رولوا هب یوطاناو ندنسهقثاط

 یراهرکص یدیا راردیا ابا یراتمدخیک قمزاق لدنخو قمحا لوب قره وا باج هنوباه

 ناملسمو ناکروب ناناوا رکذ ندنکیدلک هیریدروک هنیرکسع نیتکل# رکا راشباوب
 راه :یلبخرب هلیمات تاخوسنم هلفمنلق قالا هنملق ارد یراضاراو افلاو عفر یراهقثاط
 رلیدلوا رشا ههرحم رافسا یرلف رصتم بولوا لاج

 , ینهفاط یجنقا
 هدنتعم یراکب یحنفا کی دا را و یهورک یحتقا یرادقم كس مرگ هدتلبا مور

 ندن رلکدلک هديا تورث لص هلا عانغ لاوماو تراغوبه بودا لوبا هیادعا كلام

 طبلست هیادعا كلام هللاسرا راما مدقم ندنتکرح كنوباه یودرا هغ دلوا عقاو رفس

 یارف بوسراو هبیرزوا ودراو هعلو نىم هنیرافدلوا یراوس ففخ رانو و رارونل وا
 یدلوا لفتنم هراباپ و هغ طو وب ا یدیا راردبا برخ ینمشد هرومعم

 هلام روما لاوحا

 روما هلفلوا شوشمو لت تلود طاصم هدنتطلس رخاوا كموحم دیزیاب ناطاس

 ضمب هدقدلوا ممدو ی ماس ناطلس زوی یدیشلوا لصاح هقیاضم ید هجهلام

 قیرطو كلام هنس هنیزخ كن هبرصم نیطالس رخ ّوم نکشلوا روبج هیهنادتسا ند راجت
 یدلبا راخدا دوق ولتیلک هلغلوا كلاس هبهرادا نسح

 هسیارولب هديا الما هليا ها مکه ندمالخا یرارابنا منیدردلوط هلبا نوتلا) یتح

 تیصو ويد ( نوسناروم هليا مرهم من نویاه هنیزخ الاو نوسلیا ریهم هليا یرهم ودنک

 رونلوا ریهعهیا یناخ حلس رهم یسهنیزخ نوردنا ن الا یا ہلکا
 راز هاتشعا تعښو تنک اقوا كود مو رو ناماس رصع

 ناطلسو ییدتیا دیازت هلیا هقاعتم تافرت هن رکسع فئاطوو کن تاماشتحاو تاشیزت
 هدلاح کیدلیا فرص رهنیزخ هنیرلهدوشمو همولعم تاربمو تاریخ موحم نامل

 زو زوقط كهلاراشم ناقاخ طقف بولروک یشر, هدنراوت ردیا اعا یهبلام تالکشم

 هدنویاه یارس ردیراتتطلسرهش خلس هکهدنراتع نع هنیرفس داوتکس هدنسهنس چوا شب
 هدهروب نعهنسو ییدرردتیا برضاکس بودیا اطعا ههنا رض یمسورز "یناوآ ضعب نانلوت



 ِِ E یدنوا نعو OR بن هاما

 3 :كنابشاب دم لل وقوص نانلوب مظعا ردص یخد یرصع یا ملس ناطلس

 ۳ اء الاب هجورپ هدننامز ثلاث دار ناطلس بوک هجزسررض هلسمهرع یسهرادا

 _ هلینامزو تفوو لت هلام ر ومآ هلیراسس یدیازت كنافارساو تافالتاو یزکت كنهنظوم

 ٠ علوا هدنص وصخ خام يراد تلود ناکرا بولوا لطعم یسهم دق ةدعاق كل ر و هف ولع

 E ریدلوا روح هنیراتخا هبراکم

 . تادرا ی هدنخمراترب كرب هچرکا

 2 نالوا هدیناملس رصع بولوا غاب هبهجقا كيب زویئرد نوسیلم جوا ناسقط زویکیا
 تك شکل زویچوا حد ی هدهساا یدلبا دياز هحقا نولم نوا زو ندنادراو

 0 یدلوا هت اوښ هب هحقا نولم هم قحا هلغلوا هدیسر هب هحقا كرب روترد نوله

 ا ندتکودیا مولعم ینیدلوا ثعنم ندنرتکت كناراوخ هفولع یسم را كفراصم

 E : روناوا داریا یآآ هجورب ییدلبا یقرت هلراببس هل كتادراو بوبا باجحما تحم
 هوا ناکار یتیطامت توشرو ایاده ردق هاندا ندالاب هدنصوصخ بصانم هبجوت

 عرب رز
 ی

 ۱ سما رع تادراو ن زا قلوا قل وشراف ةد وک تەن رج تفزاضم رار

 0 وشلوا هجوت هقاقحتسا بایرا هغ دلوا لول راراجو تماعز هحمسج الوا ۰ ندنکیدنروک

 و ق دارا یالدبو مازلا هرام الم هنسب هنس فق وتلاب ندهنیزخ هاسان “هزم تاعطاقم

 U یدلوا ثداح یامدقم یرلکل متلردفویدت بع تالایا هلبسو و یدالاشاب

  اعدتسا یتسه والع هب هب زحن كروب نم مسرو اکتشا ندو اعر نکیشملوا عضو مس ر کک

 'هزج هحقا زوتواو یمرکیو نوا نالوا هدقملا هلیرابتعا العاو طسواو اندا هلیرلمتا

 9 ههحفا شب قرف العاو زوئوا طسواو شب نوا ادا بوت وا ۽ مض فصل ههعرش

 ge هز رقم رغ تادرا ور یخد یرهدوشق تارداصم 9 ندیا تافو ۳1 یدبنلف

 ۲ هحقا هدننزومهردر یواوهدنرابع ناسقط هدیزاغ ناخروا رصع ابار یدربک هنمکح
 1 لیزر هش.ناسکس یراىع ارخّوم نکشمالزو ردو هنر صع یا زا تولوا عطف

 دارم هرخالابو هجقا وی یرلءرکص اهدو زوبترد ندمس مهرد زوب هتش ندقدنلق

 .E نالوا تاک وکسم صوصل هدام عم یداللشاب هغملوا مطق هح هحفا زود کن هدننامز ٹل اب

 o ۳ شور 2  ندن اقا رسایحتم IL كراهحقا رافارص یدوبمی
 ج۰



 ۱:۹ تاعوقولا اس

 یدالریف ه هحتقایم رکی زو نکیاههحقا شعلا نوتلاو ه هحیقا ناسکس نکیاهب هحقا قرق لایرا

 شورغ بولوا تم هنیرزوا هحقا یسهبدوقن تالماعم ساسا كنهلع تلود هکنوج .
 قرق مدقم هنس یللا زوزو ند نم رصع ین هدرلنقو نیقی نکیا یمسا هکس عونرب یریبعت

 ردشلا باستکا یتمکح قلوا تالماقم" ساساو ی راثعا ا
 قرهلواهدن راعونزو یواز دلابنوتل انالوا هدقم وا عطف ور ندننامز حاف نیر انب 2

 لز یرایچو نزو كبهحفا ىنى هنکیدملا رفآ الا ندق هرهرکبنص ند را كس

 هشملا نکیا هحقا ىللا هللا 11 ههحقا قرف یتعی بودیا قر یتائف كنوستلا هکر لب
 ردشلک هقح ههدایز اهدو هزویو

 راوتکنب عفاو هدنة .ترد شعیزو زوقط هک هح سن هيا تشا كد وه

 كن هرآ بولوا عفاو الغ هدروب نص ٍرفس یدنفا ییطصم یلکمالس نانلوت رار هدنرفس

 كنهبرا هحالقاب هلاحو ردیا ناس هدنر وهشم را ین کیدا زواح ین هحفا نوا ۳۳ رک

 هلا هب را هکر هلا شک مهرد ییا اسرقتو ییدلوا هجا ig یدی یسهبداع تاب

 شا زوتوا زونوا كن هحفا رب هسلا روملوا تبسن هنباسح ن رضع هلذعلوا لالدتسا ییدلب

 و ها نیش هغلدراب زو كنهحقار هسیا روناق تست هیاشاو ینیدنلوت هدنتمق هراب

 رولوا مولعم یکیداب
 بورک هتلود ةهتيزخ هیرضوط ندیرغوط تافراصمو تادزاو :ناسنلوا ناب هدالب "

 راهحاع و درک و هرم تاعطاقم لدیو هسعرش "هبزج یعدو نولوا غلام ناقسح

 هعرش راشعا قرهلوا ترابء ندرلوکر یو نانلا ندهزاتع تالایاو هرواحیتم E هلسالاصاح

 قلقاح وا قلدرویو قاقاحواو رایو تماعزو صاخ قباس لصق هجورب تاموسر ضسو 4
 كوسو هتسهایس ولراع و ااو ارزوو ناکدازهشو نیطالسو ماظع ناهاشداب هلسمات

 هلغل وا مسقنمو تن هت E طظةحتسمو ىلوق ىلرإ ناو هدادخح رسو هدر ر هش

 ردهدنحراخ كغلابم نالوا روک ذم هلبمات تادراو

 نونفو مولع تاقرت لاوحا ۱

 درک الضفو اماع ندیا روهط ونسوا تودیا قر کر یو نوقو مولع هد رصع ول

 هعزش کاج نالوا هدرلاضقو اول زکیم عقاو هدهینانع كلام كرکو هداواتسا

 یخد الضف قوح كب هقش ندکدتیا تیافک لب اغاب-میاقاضاق یی هیر و
 یدیا رلشعبا راعتسم تابح رصح راد هفراقعو مولع رمشن هدرله رشطو هدلوساتسا -

 بودیاقر یخ ندناحهسبا یابرا نون نالوا رادهفراعم راشو یقلرامعمو هسدنه ۳

 د وهشم و ی رل رش عماح مل ناطاس عفاو هده رداو هبناماسو هدازش ناسا



  +aزاب ۸ ۳

 ا 0 زرطو نت ساسا ی رتاربمو تار .!مصاو ارزو نالا مواعخو

 دنه ندموح ص ناماس ناطلس یتحردشملا تابثا یتاخرو قوفت هنفالخاو فالسا كرديا

 هتسوا یسوم ندنرادرک اش كنانس رامعم ینبم هنیراکدلیا زاینو بلط رامعم یراهاشدا
  ردیوص ییدلبا رامعاو انن همنسج هشا هرزوا یعور زرط هدهدنه ردانب هلقمنلقلاسرا
 .وللدم نآالا یسهعطق رب ندراپوط ناسا وا لامعا هدننامز كموحی ملس ناطاس زواپ
 نوسروطو ییطصم لو یاونع ناخ دیزیاب ن میس ناطلس هدنرزواو دوج وم هدنسهعلق

 ٍپوطوب بولوا شقنمو ررح یحرات وا فک زوب زوقطو یرلاضما هنا وط بتاک

 ۱ ناتلوا ربدعت همراص هدلاح ینبدل وا هدنیاح يا ىکا اسرشو هدنلوط شیراق قنا ی

 كنلماعو عنصم تاغ هروک هنسهدافا كنابراو شعلوا لامعا ندرافوح روعت هدنروص

 ردشملو یوق لبلد هنتقال و تراهم
  ندیاتافوهدننامز ثاانداناطلسبولوا لادومقهدینانناخ لس ناطلس رصع تلذک

 رایوط منوط مسج ییدریدتبا هغاصا نکیا یسیکب رلکب ریازج اششاپ ىلع جلق روهشم
 ردد وهشمو شقنم یان .كهلاراشم هدنرارزواو دوحوم هد هصاع هناحش وط نالا

 لا راش والثم هرزو قارنمو كنفت و جسق عاونا قرلوا یالومعم همنامع كلام و
 ردلکد لصق جاتح هلغلوا قوج كپ هدناا كنو كنوشو هدرلهناخ هزوم هده

 ندیرش تاضتقمو هبنبا هلرکو هجهیرح تامزاول كرك هلع تلود مالک لصاح
 تبغ هناماشتحاو تانیزت هچرگ | بوساوا جاتحم هجراخ هجناجوسنمو قازرا نالوا
 اشا 0 چافد يک نگشو تعاسو کر و هدم هاو هقوح هرگتتف ندفوا اط یرلهراما

 یدبا صوص ها وک یدو هدهسلا یدالشاب هفعوا هعلاس

  یراکدلبا اشناو انب كموحم ناملس ناطلس صوصخابو كنتارضح ماظع ناهاشداپ
 همکح نوش والثم هسدنهو بط یخد یراضع و هسلاع مولع یراضم كرهسردم

 هسلودو روس وا اتعاو تقد دلا ق وف ه دی سا سو ملعت قرهلوا صوص ههضایرو

 یدیا رولبریدشتی فراعم بابرا هدایز ندنموزا

 نوش هلتهح یراق دلو اعو وشن هدا داهجو ازغ امو تلود یایحاو ارزو
 رو رقم تاقهم من هلردبا هکامو تراهم ب بسک هجهیرکسع تاکرحو هیبرح

 ناکرا هح رکا ںولوا مولعمیرلمدخ و تیارد ندیا تقس ها صحت هن رکسع فوفص

 هدرلح را مز یرامسرو مسا هلی درفم كوراعمو رنه ناجا ندا تور یتراشبا هسبرح

 رصم ندتنطلس رج یاب هحنسهدعاق قعلوا لالدتسسا هر وم ندرلا هدهسبا لکد ررح

 دنه ندشلوسو كملس هناوا قوس رودرا مسچ هبهدیعب عفا وم یک هنایوو دادش و



 ۱۰۹ تاعوقولا جرات

 كنیرانروب هلرللوینابسا هلبلاسزا هيرب رکاسعو هبیرح نفس هنیو كلردن وک اود هنیرازکد
 هلو هتنکمو تونف ردق كللا صلح ندنرلالتسا دی ینرلاحاس اقرفا نالوا هدشید
 یسهنم كنافرت هلغلوا ناس هفلک ٌهدازا یتبدلوا جاست هناماظت.او فراعم هدهحرد

 ردعسط نصا قغلوا هنزاوم هلالکشهو تسمها كتاعوقو

 هجراخ لاوحا

 طقف بویلشابهفعاواممظن همسر تادهاعم هلیرلتل ود ابورواو مجح هدیناخ ناملس رصع
 یوکریو ندنرلتل ود ابوروا نانلوب راوحیمههلهج و کج هلس هلوا یتبلاغ راصم كنهبنس تنطلس
 ضعنالوا برق هبهلعتلود كلام .راولکدن و هک هلیوشردشمل وا هاصمدقع هلیذخ | یونس

 | یسوکر ویسهریزج سیربق تح بولوا روبجمهکمیا هدهعردینساطعا وکریو نوجما عقاوم
 ود هک رحم رکص ندنحتف زك رضع نونلا كم ىردى روک رو هست رک ممب ی

 هاب | را ولکدن و افاعتمو یخیسل هرو ص هررزح هدا ناخ ماس رصع هدلاح ید وا لقتنم

 ردرلشلم ! شالتهحلخ نوحایسماعلوا بلط ناک اک كروب نم غلبمهدقدنل وا حلص دی دم

 روبنم غابم هلفلوا دهمتم یتساطعا وکریو نوتلا كيب زونوا یونس یتلود هجم
 نوغرتسا نالوا یناتع دحرس هقشب ندقدنل وا دقت هل سهطساو صوص ررومآخ هند لک

 لومعم ندمسو رزو رلهراب ید هلود ناکراو هنسضاقو یلاو نیدو و هنظفاحم یمهعلق

 ۱ ردروطسم هدنشرات یوم یالصفتو تافیرشت كنوب یدیا رارردنوک راهده
 هلغملوب ید هدهلعف "هناعا كردبا قیوشت هناصع ی رلکب نادشب هرک چاقرب یلود هل

 مرقالرکو هبهبنس تدطلس فرط كرك ندنکبدلدیا نابناثع لوبخ لاماپ ناتسهل تاعفدلاب
 ردشملس هلواسرتسد هنافاصم لصح قرهلوا رطضمهدهعت یتساطعا ایادهو رک رو هنیراناخ

 میرق بوسلوا یسهماعم هدکپ هليا هنس تنطلس هدرارصع لوا كنتلود هبسور
 هدلوا ندنتاراغ دلراراتات هایساطعا ایادهو وکریو قرهلوا طاصم هاکو براح هاک های زاناخ
 لوفشم هلبا رخستو طض ینفلراتات نازق یخد ندنرطر هدسیدبا ردبا هظفاحم ینتکلع

 نازق نکیا راشلوا بابتردق هناراغ ردق هیءوقسم تاعفدلاب هسا یراناخ مرقو بولوا
 ندنراقدلوا راذکتاقوا هایرادم زور عفانم لاصحتسا كرها تقد رظن فطع هنتهج

 ردشمزتک هنمکح و جم ردتلاب ییلاولوا قلود هسور

 هلیراسل ود انابساو ایرت- وا ینیدناو براح كنهنس .تنطلس هد اخ نامل رصع
 قاغا دقع هدننب هسنارف هلا هلع تلود ندنبدلوا هرزوا همصاخحم یاود هسنار

 دقع هليا راولابرتسوا ه.دنهلع هلع تلود یخد رابناریا وللثم ینیدشوا تادهاعم مظنتو
 ندنالاح بح وم یهنامصخ تاکرح و قازوا ندهمنامع كلام یلود هرتلکنا ردراشما قاف



 ars غ ات ۱ ۱۲
 سست ج ج ےس سس سس سس سم

 وا هتشندنیدنل وب هتسراو
 ' ردشمناق هدهاعم دقع یخد هليا اهلاراشم تلود هلکلک هديا تصلاخودو زاربا اعاد
 ٠ نالکمزال یرامریو نوجا لام یربکدزوتک كنهبنجا راجت هدرهدهاعم نانلوا رکذد .
  هقوتحو یماملوا بلط مسر هنوکرب ندنراودنک هرکص ندکدلیا اغا ینمسر رک
 hE یسمللف تور هلمتف رعم یراسوسا وف ودنک كناوعد ندیا i ۵ اسد ینجا کیا راد

 رضاح یرازاحر هدشور كنیواعد قحهلوا عئاو هدننسهزا ینحا هلبا هلع تلود هعسنو

 5 ا دار هاو رک نرم رانک تاکاح نالوا هدایز ندکلهقا كسرد بونلون

 ثعاب هد ض صع رانو ندنعبدل وا جردنم تادعاسم ضعب یک یا هعفام هدنر وضح

 ۱ یدیالکدنددا ومقح هل وا همل اط م روذح و كاج هاب ریوتسهاهروک هتقولواهدهسپاهدقلو تالکشم

 ندکالما كالمتساو هدنرفاسم لاح یراج ینجا نانلوب هدهسورح كلام هکنوج
 فولأم < ردیا بالا یتساطعا فیلاکت "اناذ هلیرالوا عوسم ندقاشورف هدرخو
 نالوا شمروتک ینسیراجحت عاتم هیجان زیلکنا دوخایو زسنارفرب اضرف ولم یراقدلوا
 هدهیلعتلود ک احم كناوعدكج هلبب هديا نوکتهدننبنادویقرب وازلکناایو زسنارفكاذک

 تک دلر و ر ضرب هحل ودهدنسهاواهبوسآ و لصف دن رل هن اخس ولسن وقو هداف ەدىلطىشسۇر "

 ۱ بولک هللواقو وتهرصع جانرلهدهاعمنالیباب هدتقوههکن وج ردشل" وط تک 5

 رضم رهدامو نامزلوا نوک را هه و تلود ةرادا 3 د هنس زوحوا هسخول

 . ردلکد هامتشایاح ینبدلواهدنح راخ كن هب مش لوقع ك رب هدا شارد ینسەعل اطم رولوا

 ها رفهکرولیب هلیرتسوکیسهبراح هسنارفنالوا عقاوهد نمرصعهسیا رواینارآ لیل داکوب
 عیه بولوازادنا تشهد هملاعنوتب یلوطسو تو "هل ولو كن ول وبا یحنج وا یروطاربعا

 نیزسقمزاو هنيا كښکیدلبا ب رح نالعا هنیرزوا اسورپ نکیا هدکما هداعتسا ندن رش لود

 ااا رخ تیل دین رپش سرابراولاسورپ رخ ومهقشندق دلواربسا یسودنک و ناشر بی رلو درا

 بودیا نالعا ییرلکجهربک هنیلرب هدنفرظ نوکز وتوا یعرکی رازسنارف هکوبلاح
 هعقاو اس هلل وا ملکل اقفتم هدن راّقح هم هل وا هعف ادم باہ ردو كرلولاسورپ یخد سان هفاک

 ۱ یدیا زلک هنیرطاخو لابخ كنهمک
 یرکقتلروما بقاوع ضیندهطوسدمتالصف" 4رونلوا لاقم؛والع یخدیماروش

 یحاتنكنامدقمنالوا ندا دب و كرام نالواهدنتل اهدعاق بول وا نمضتم ینسانعم قوا ثبع

 روهظهک ان تانداحهکلب وز منا تالاحقج هلو ا عقاو هرکصهنسژوحوا هلبواهدهسیارولوا یهاظ

 ناینب دیشمنیربانب ردکمدردیا لدبتوریفآ داوم قوچ كې نالوا رظتنمو ظوحام هلیاهینوک
 . ودیادآ لخوفاصنا ریاغم كللا دانسا یتسهصش قمالوانب تشفاعهماظعفالسانالواتلو ی

eo 

 ( ۳ ۳۹ هتغب دل وا ینراجت "هام اعم هحیلخ هلا قاقنک رتهروک» هوم ل



 لوساتسا

 هدنسهعطم «توخا « یو صوت ۳۲ ۰ هدنسهداح یلاع باب

 ردشعل وا عبط

۱۳۳۷ 
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 ناسقط كر ندا ناخ دم سولح عفاو هدنسهنس چوا كيب

 شب er ردق هنعلخ عباد ناخ دم ناطلس نالوعوفو هدزوقط

 ۱ ۶ ردنضتم یاعوقو كلهنس

 یی ود اوا هدنرخاوا یسهنسر كس هرزوا یتردنلوا ناس ها ناو باب

 E OE مس ومو تع نع ردق هنيدول اشاب ناتس مرل | رادرس بولجآ رفس هسرزوا

 ی ر هرکصندک دلبا تدوعهدارغلب نب مسقلوا عقاوهراح رب هااون هزنهخ

 " ینسهعلق قناب نالوا هدنرانک ی رهن هیار بيرق هیهنایوو رادتقا تایاد عیفرت رارکت نددارفلب
 یتسودرا هيم رب كوب نالوا دراو هللدصف هسراحم یەم وق ر ةعلق بودیا رادتبا هبه رصاح

 تدوع هدارغلب ارفظم هلکعیا یخست یخد یهعلقو طبض ین راتامهمو بوط ةفاکو ناشبرب

 هنهیلع مالسا لها ینهحیسم تلم یاما كناپاپو یتاداسفا هراولیرتسوا نکل یدشمتا
 دیده تاهوفت نالوا ءدنقح كب لاخبم یہ قالفا كناشاپ نانس مرکا رادرسو یلوعد

 هن وطو ناصع نالعا قافتالاب یرلتراما لدراو نادغبو قالفا هل راسس یزکنا

 e تا نخ دارم بفاعتم دورو كا یرلکدلبا نالاتو بیرخت

 یدلوا ترخآ راد

  نانلو ماقمعاق بولوا تفالخ تخ سلاح یراترضح ثلاث ناخ دم ناطلس
 . یدلیا زیقوت هلا كلم رکا رادرسو مرکت هليا ترادص رهم یناشاپ داهرف قیاس ردص

 تولوا لصاو هعنحسور باحیصتس الاب یواه یودرا هلاراشم ردص هفل وا ندتحاصم

 ماقمع نالوا یرارادا وه اشا ا نکیا لوغشم هلا قمروف یربوک هنیرزوا هل وط

 ى امورو هداز ناتسو مالالا خشو اا ب حارجو هداز هلاغح ندارزوو اشا مهار ا

 نداشاب داهرف هنرکسع فئاوط بودیا قافلا یدنفا قاب ںوہشم صاش ی کی

 ۲ یقافا هلیا كب لاخبم یصاع كنسودنکو رلزغا تمدخ هلشال هدنتعم ندنراقدلوا رفتتم

 م

he 



 ۱ ۳ ۱ تاع وق ولا خاش 0 ی

 ندوادرس لیدس هدتفو كنتر هلو نوا ارحا ی  رلهسناذ ضایعا اید ردراو یسیفخ

 . رایدلیا راستجا هنایرتفم یاقلاو راتخا ینارضم قح هل وا داغ هب هلع و تاش :

Eع یاشاب داهرفو دادرتسا ینوانه رهم هلفعلو لفاغ ندنمشد 5 لدفاص هاشداب ( 
5 

 نآ

 ندتفک هنلاراشم یاشاب لوا ندنل وصو هدهسبا یدردنوک رومأم نوحا داعبا نیت 3

 هاشاب دمع یحروطاس یماغا یرحیکی یهیرکسع ءراداو ییرشارهم هتلوا رادرخ

 هدنکلتفح نالوا هدنراوج دلاخ ترضخ نوک هلوساتساو رارف ندقحسور اردیا ملست

 کی ندقدلوا یار هاج نواه یودرا اشاب نانس نالوا ناخ یدلبا رارق افت

 سرتسد هن وناه طخرعشم یوفع هلع دق " همظع یایاده هنفرط ناطلس هدلاو اب داهرف

 لبصح هلسادها رحنحرب تمہ یذ تاغ ید هیاشاب مهاربا مامقک اق ی وفا بولوا

 رارکت رادغ یاشاب مهار هدلاح ییدلبا تردابم هکمشروک هلساقدصا ضعبو تنما

 رش فاع ریزو یزاغرب هلبوا وا سل قریب هک ا هدارا لاصحتسا هلا صخلت یک

  یدلوا مشمش

 ناتلوا اشنا تولوا لصاو هنوناه یودرا هدنرخاوا یسهتس چ وا كس دیدح ردص

 زوت وا 3 ییدلسهدنا حج كب لاخم یدلبا هجو هشرکبو روص یه وط ندرسح ۴

 لاقو برس :یدصو لایقسا نوواخ رکعت ہیرا شرک ا كي
 تدوع هنسهصف هتشوغر ندناو ی هنعیدمهلوا هعفادم باس ردق هدهسیا یدلوا 1

 راد رس یدلبا تعراسم هر ارف هنیرلغاط لدرا هاتسمامهلوا نکعت یاحراب ید هدارواو ا

 صوصخابو ن نکا تاقوا e هلساشنا روس هنیرلهصق توت 9

 رابر هللا مانع لاوما یخد هسامع شوجو شمشلراط رفس نامز هلسس ترادص لدس

 روهظ ES هللا تصرف داحما ك لاخسم لندن ودا ود هنسوزرا تدوع قرهلوا

 ES لسم ا دنهش هلا هحینکشا عاونا ین راظفحتسمو السا ار یفو اخه و

 تدوع قرهناوا قارحاو بیرخت روس نالبایو لالدتسا ینجهبمهلوا نکم یسهظفاح
 یعرش سخ ندعیاغ لاوما هلنصت رارومأم هبیریوک لوصولایدل هناحاس هنوط یدنلوا

 عاهسا یتیدلوا هدکمیا ببقعت كکپ لاخبم هدنلالخ تسلوغشم هللا شیاویو ترشابم هغملا _ |

 تامهمو بوط ید نوک یستربا ترقه )دیرب و ؟ هدش ماکنه ا رادرس هدقدنل وا / ۹ 1

 ناد لرهشبتی یرکسع كکب لاخیم هدنیالصلانپ نکیا هدکعیا روم همالسا شوی
 یه اط ینفا صوصخابو 13۹ نالف هدورک هلبرالا کک یرسح هلا پوط " 32

 تلود روهظ یادتبا یتح رلیدلوا تداهش فاص فالس تسمرس هشوکود هشوکود



 غرا 1

  لقتتم بس كيهعقوو هنضارقا كنسهاط یحقا نالک هنلوا مادختسا وربندهسیناّهع
 . ردشلا ناتتاو دارا ننخروم ضم ینهیدلوا

 تادح رس عقاو هدندودح هجم هدکدا هحوت هنرزوا قالفا هللاراشم ودنا

 هنسوو یلوطانا بودیا E زولاعم یناشاپ دم یلغوا نوجبس هظفاح كنیمالسا
 هاسو را تکبرکب او داوتکسسو بلحو راوشهطو نیدوو ساوبسو نامرفو

 یرلکدلیا هرصاح ینوغرتسا كرلولهجم یدشع نیعآ هنتعم ی راکولب ررادحلسو
 هنا وا هللا همالسا دونجو ا|صا ناشل و هدنتسم بوقلاق ندنبدو هدقدل وا رابختسا

 یضراع تأرج رویم رکسعرس نوک ینیدسلوا ترشابم هبهراحم نکل یدلیا تعرزع
 رانوسورویو هکعیا غارفتسا هدنرزوا تآ بولوا شوهدم تسم نکیارید م “هديا لصح
 دا اوا یروظنم كنه رکسع فّاوطو ارعا یتدالشاب هک وس نایذه وند
 "رارف درا یدلزو رکسع زر دتعلوا هرام فرط فرطو هدقلوا مانشدو

 كيب اشا دمحم یسیکب رلکب یلوطاناو تعجر یرادقمرب كنمالسا شویج ینبم هنکیدلیا
 ا ردق یا رو یا لوخد هسهملق نوخرتسا نا یزاوس رذق زو
 هعلق هراس داز تلق دادتشاو دادما عاطقنا هدهسیا یدتیا رودق« لذب هدنصوصخ
 یدنل وا ماست هنسالبتسا دی درلولهح# هموق

 هنتمظعو ناش كنهنس تنطلس یناعوقو یسهنس یجنجوا وبشا كرفس مالک لصاح

 هنسهدو و قالفا هرنامع رک اسع نالوا لود رکنا تانه بولوا نشو هصش بحوم

 ندهمالسا "یدایا هفغنلب ؛ چاقرب هلسهعلف نوغرتسا ید هد و رط هحع و نولغم

 یدلوا بولسم
 لوئصوم اشا دم الال هيرو لوزعم ندنرادص تمدخ اشاب نانس هنیرزوا كنوب

 كناشاب داهرف اشاپ مهاربا ماقمغاقو هنکیدلیا تافو ینوک یجنوا كنترادص نکشلوا
 هام ردق n م هدندزن یاب ضج هاشداب هلیتمہ قلوا بس هللتق

 كمانهاشداپ تاذلا ء رکوب هلاراشم یداوارحنم هنسلوا مظعا ردص هعفد یحنشب كناشاب

 هک بیغرو قیوشت ید یدنفا نردلادمس هجاوخو بیوصتو قوس ینتعرزع هرفس
 مسوم ندنرلکدلبا لئام هداهجو ازغ قبرطو لاق ءرفس تقشم رابتخا یهاجو رایرهش
 ترخآ رادلحم هللاراشم ردص نکیا هرزوا دش هنواه کوم مزاول راضحتسا هداتش

 یدنلقترادص تمدخ ضیوفت هاشاپ مهاربا راجان راج هلا نامز مکح یاضتقا هلغلوا

Og, هک 1 ~~ 

EG OE 



 ۰ تاعوقولا اتن

 یرک | هروهشم وغ
 هزازتهاو رتخ هیناطلس تیار نالوا نوکس جنک رک مارآ وربننرصع ناملس نالعلس

 ناکرالانب هلغلوا لصاو هدارغلب ماللسا هاشداب هدنلئناوا یسهتس شب كس كردیا زاغا

 بسا” ینملوا تم نع هنیریختسآ كس هعاق نام وقرلتضعل هدقدنلوا و اش هحو تهح

 راشخا كني رلت مضح هاشداب بولواعفاو هدهطارب هدنجمما هل وط هم وق ص هعلق هدهسلا شیدتیا

 هليا کلام هحع و ندهمسج تاماکحتسا یسهعلق یرک او EEE هن رلکد دا :تفلک

 لدراكرلول هج هلحتف كلا ندنفیدلواندهمهم عقاوم هلبسح قلوا لصاف ینیالو لدرا

 ندنیدهراوو هواص نددارغاب یتیم هشدلریدشل رارف یرلطلسا "یدایا عطف ندنرلف رط

 نوک یعرکیو تکوش تاقدارس بصن هدنهاکشیپ هموقم عاق بولیع یرارهن هنوط
 یدنلق تلود هضق ؛دروآ هلعوقو هدیدش "هلناقمو هرصاحم ردق

 كناپ راولهحم هدقدلوا رشتنم یرابخا یهجو هناتسرام كناع لآ هاشدای تاذلاب

 اک هییرح تشیهرب هدنزرط بلص لها هناعتسالاب ندهوسع لود هلیرارقو

 یودرا هدنماکنه یسهرمصاحم کا یدیا راشعا عم عج رکسع ردف كس یللا زوو

 تعاس نوا: زکس هبيرک ۱:ندنرکدهعش هدهسا رایدلوا هرس ی

 هدقدلواتلود ناکرا عومسمیرلکدلبا مارا ماخ زکرهدنسارح هوا جاح عقاو هدهفاسم

 یعوج هنرزوا نمشد كنوباه E هلش وشو بغر كندنفا ندلادعن هجاوخ هن

 یدنلوا تکرح قرهلق باسا

 یرکسع تالاا ید ردقل وا رو یلوق وف ردق كدشل یللا یللا هدمالسا و

 یارکحتف یردارب ك.ارک یزاغ یا عرق هقشب ندقدلوادوجوم یاعناو ااو ارزوو

 كنل والاعیبر یسهنس شب كيبیدیا رضاحهدیهاشداب تعم هلیسیراوس دانات كيب یعرکب
 تقو لولح ءرکع ندهبراحم رادقم رب هدهسیا یدلوا عقاو نیفص لباقت ینوک یجتدرد
 قلقاطبرب هدنسهرانمشد یودرا هلا نواه مخ رایدلکح هسراهاکودرا نفرط هلا ماش

 ادعام ندهاشداب هلبا نوباه راد وک یسنریا هلفلوا یرارب دک هدنلحم یبا بولوا
 راوله هک ترشامم هلاتقو برح بوک هبناح هوا ات هیرکسع فونصو ارزو هک

 یا دو درب : کیا راشلا تئارا سارهو فوخ تروص هلیدصق لافغا هد صا لوا

 رو هفرط ورب یعاتب واود یزو كنهمالسا شوبج یتیم هنیراقدلوا موم ناشفا

 يدلنالشابهاف وغ هب هه هم هدنجا نواه یودرا؛لردبا روع قرهلوا افقرد یخد نمشدو



 E هرقوحش ۲ هجرک ۱ یرانلوا رساحتم هتراغ ینرازداح نواه لکو م ندنمشد ناکداییو

 . رابدلبازاغآ هیانفاو مادعا هليا تالا نک هنیرللا یراجکب رداج وللثم هدنبرخو یحقللوق
 راغ یواسم هنعل ر كن و اه یودرا ن نان هت وک ندیا هدهافم یاحو هدهسلا

 تاشوربص یدنفا هحاوخ كردا هطاحا یهاشداب ماظع یارزو هلغلوا رارف تمس مزاع

 قلزو یرادص فص كتمشد یدیاردیا ر ره ههاشداب ینکیدلکهلوا تاحو ز وف بج وم

 ناباتش هتد وع ندنغیدلوا اوم لوس یراتدشو توق هدنفرظ تقو زا هلبسح

 لا یرکسعرمس یراوس نالوا بقرتمورظتنم هراک ماجا هدقدنل وا هدهاشم یرثقدلوا

 هداتفانمشد بیرق هکس زوب هلیرلعا تعراسم هسقعت ناطلس یارکحتفو اشاب نام هداز

 تقو بوسهلوا راد هدنراهاکودرا ید یرافوبسلاةَش ادعام ندقدلوا كاله كاخ

 كایرولف كيب روا نالوا دوجوم هدنمشد رکسعم نیربانب  رایدشود هراغاط هدیورغ
 مانتغاو طض تامهمو هناخهبح هفاکو یهاشو نز رض قوح كبو بوط هعطق ىد ناسقط

 عرق لس یارکیزاغ یردار ناطلس یا کسی و ترادص رهم هداز هل انح یدل وا

 نالوا هدساقاخ رافد ینعا یدنلاح یراکل رد كرلب رارف بوناوا فا رشت هلا ییلناخ

 وشا نکل یدل وا راتفرک ه هدیدش تاب وقع یراذک هلا نوا نالطب طح هتسراساسا

 . فاطتمفا تسلاغ هک هاش ال نکشمنلف هداعا یناملس رود تباهم هنیرز وا همظع تب رفظم

 هکریدبودیا نام هدنر وهشم خم اب یدنفا مهار ایوجم ناللو رضاح هدهعق ویتغلدمهل وا

 هدراملوا بولوا نیشناتشم هددارفلب دوخای نیدوب یرلترضح هاشداپ شف لوا رک ۱)
 نکم كلا REI دمع هرزوا هاولدو قعلوا ریخیسآ ردق ه هنایو هل وا جوک ا

 ( یدناوا نانعیاخرا هدنص وصخ تافامتاکر ادت هنمشد هل وط

 El اشا مهار هلسهمادتعافش ناطلس هدلاو نکیا هدنراوج هنردا نوباه تکوم

 هجاعزاو لع ینیراهدرک بصن كنهداز هلاغج یاس لاحرد هلکللا التعا هترادص ردص

 اشاب دح یللوفوص نالوا شملغارب هددارغلب هلتمدخ كلرگسعرس الوا كرديا ماق

 هجرببدنو یأر كرکو تردق كرک ییرادرس مظع ماو لیدب ییاشاب نسح هداز

 یتلاصفنایارکیزاغ اینا یدلیا لمح هنتهالب ندرک كناشاپ دمت یحر وطاسنالواندافعض

 هتل ود هدتفو رب هليو هلغلوا موزحم یجهدیا جورخ ندتعاطا راد هدکد لیا عاعسا
 هنل نع كيازکحتف هلا هفاخا یاودناکراو یهاشداب ود ردقح هل وا مزاتسم یهمظع "مار

 ناخ نالوا یرانف, سرغ یراترضح هاشداب ردقنره بودیا تردق لصحام فرص



 ۷ تاعوقولا میاتن ۶ دز دی

 بايتردق هلاطبا ینتاریوزت كناشاپ مهاربا هدهسیا یدلیا انتعا هنهاج ةظفاحع كناشیلاع
 اشا هعطق ییا قرهلوا هنمات یارکعتف یر.و یا رکیزاغ یرب راحات یتیم هنغیدمهلوا

 ینامرف كيارکحتف هسیا رونلو شمقج ندع رقیارکیزاغ رک ۱ بونلوا ردصت یامرف ق
 شا قافتا هدنسوززا :یساق كيارکیزاخ رانا ةفناط هدیولوا شمامشح و قلق ناف 9

 نادنخ ندنراستنم روک ذم ریزو هلیتاملعتقملوا هئارا ینامرف كنالهدلالوا هسیا رول
 یارکیزاغ هدقدلوا لصاوهونیس روینع یاغا یدنلوا لاسرا "ایست هدسفمرب هدنمان اغا

 تدوع هعرق هدکلرب هليا اطعا یتامرفو تکرح تاملعت فالخ نکشلوب شلک هیاروا
 نفضتم یتموکح ر رف هلغلوا رادربخ ندهمقو نایرح هسبا یارکحتف رابدلبا تعزعو
 زاربا ینارش طخ یارکحتفو یامرف یارکیزاغ ندنکودیا نشملا لیصحم نویاه طخ

 هنیرزوا یرللتا تعجام هه رش عرش مکح هرخالاب بولاق هد ربح رانا یاصا هدکدتیا `

 طخ بولوا هنامرف یلارفط رابتعا هدنمراید یغازا انالوم نانلوب یرادفرط یارکیزاغ
 ناحلصم ضسو رقتته هدتموکح ماقم یارکیزاغ هلکعد ردراو یلاحا دسلقت هنوباه
 یاقعاو دالواو اضق ماهس فده هدقدراو هنسوبتسد كنيرک | رداد یارکحتف هلطسو

 مهاربا نا وجون ویدخ یزاغ رب هلی وا هکر غیردو فبح دص یدلوا افج غبت هتشک ید

 ردشلوا نابرق هنل و ینلراکض ضكناشاب

 - هنناج نیدوبوتکرح نددارفلب هدنمرحیمهنسیا كيب اشاپ دمی روطاس رادرس

 امدقم ندنرلکدلیا تدوع هنارصوق رلولهحع ندیا هرصاح ینسهملق قنا هلکتا تع نع
 نوجا خست یتسهقنلب انا" نالوا راتفرک هنسالتسا دی راوله« ارخۇم نکیشملواحتف :

E. 3دراو هنسارح جاو هرکصندک ىلا حتف ی یهقنلب روک ذمو ندقدلوا لوغشم تفو  

 همشدیود را هدهسلا یدلا رادتب اب هلتاقم یا وتلا ىلع ن 2۱ هلسودرا هح نالوا

 شدل:ا تدوع هنیرلاتشمنافرط یتیم هنکی دلبا روص یخد مساقوهنفیدلوا سوم ندرفط |

 بایرفظ نکل یدشغما هرضاحم یراوشمط هدناوا و یخد نومغیز نالوا یلارق لدرا
 یدمهل وا البتسا

 ندنعل دل وا تل هنلتف كناشاب داهرف هباشاب مهاربا یی ردص یرات رضح هاشداب

 رسکشم تیاغب یثان ندنسلوا تعای هنمادعنا ید كيارکختف هرکوب نکيا نم الو
 رسادنكمهلااشم ردص یسامهلوا قفوم هتمدخرب كناشاب دی روطاس رادرسو لولمو 3 ۱

 رو رسم یناشاب نسح مداخ هلنواه رهمو رود ندننعردص هلغلوا لومت هنیروصف هدهم ژال ی 1

 هناسک ییدلبا میرج بوبالئاب هبمدیانم یتاود بصانم ًاناع دیدج ردص نکل فو



  NRغ راق 5

 ردشمسک هطسق ی ناطلسهدلاو اریز زکلوا هدننظ رولاقەما غلام غیدلا ندزس) یخد

 هدکعا نالعا رەد (مروبجمورومأم هک امید" هاهل اراشم ۳ ها مکیدلبا عج ۱

 و یدیا  Eجارح یاوتف تمدح هاشدابهلغل وا توف هداز ناتسو

 كمريدتبا هبجو هبیدنفا اب رعاش مظعا ردص هدلاح ییدلبا دام كمررو هبیدنفا

 هیاوتفدنسم هلاراشم هجاوخ بوبلوا رکراک هدهسیا یدتیا صضلت هعفد ییا رب نوجا .

 رفنضغنالوا یهاشداب برقم كمظعاردصو هننیدلوا ناتسایرلا عماحو نرزو تیز ثعاب ۰

 هلیا یدنفا هجاوخ ی هنکیدلیا سکع هلا یعوم یاغا ید یفغ نالوا هدنقح افا

 هلتساس فس هابرل | ریرش و هدافا ینسهضصان لاوقاو لاعفا كهللاراشم ردص قافتالاب
 یدلوا لوصوم اشاب دم حارج هیامظع ترادصو لوتقم

 روا بات هرابات تاجاهم یسلاها هاتسح قلوا قصالم هناتسراتات یسضارا نادغب
 لاخیم یب قالفا هدهسیا راشلواروبح هتعاطا ضرع هنناخ میرق ندنراقدمهلوا تمواقم
 یافتسا هلیا تاضورعم میده ههلع تاود بناح ندفرطر, نومغیز یلارق لدراو كب
 ترساح هبهناصخ تاکرحهبنیم یراقدلواردتقم ندنایربو ترشابم هلافغا هدنلوب میارج

 یتیم هنفحهسهلوا لباق یع.ض كقالفا هثدعلا هتعاطا تج ناتسلدراو هنیرلکدلکهدیا

 رفس هنیرژوا ناتسلدرا هدنفیص مسوم یسهنس یدب كسب هاشاب دمت یجروطاس راد رس

 نددارغلب هلاراشم رادرس نکل یدشملوانامرف رادصاندنناج نوباهباکرهرزوا كما

 . لاک كنيرلظفاحم یسهعلق قنا راولهجم هدنرخاوا هقباس هنس ینمب نبزسکمیا تکرح
  هدنرافرط.دارغلب "یوتساو یوم نت نده رکسع فّاوطو مارآ هرزوا تلفع

 نالوا ینادناموق نارصوق هلیرللا راخیتسا ی رلکدلیا مایا راما هدرلاروا كلردیا لهأت

 هنسوبق هعلق هليا رکسع هداییو یراوس كيب زکس یدپ ةتغب هجیک رب لارنج مان ینلاپ
 ۰ تیاغ یسوق هدهسبا هدلاک یتاتم كنهعلقو ندنفیدلوا یربخ كنهسمک نکشلک ردق

 شمادریدلاققرهلواندنسهل> لساکت یخد یر وک همصا نانلوب هدنرزوا قدنخو فعض

 شوخرس نالوا یساغایرچیکی كردیا تسکش یوبق هليا بوط جاتا عونرب ندشیدنلوب
 یهعاق ردق ههحل وا راد ندنسمرس لاح شوج نالوا نوما هلتمدخ هظواحو

 یالیا انفاو مادعا یتسادعام ندنشک نوا شل نالی هلسروف والتسا

 بولوا ناصع زاروا مع كرابم دنس ندنحناشم نابرع ندیا دشح هدنراتمس هرصل

 . هناعتسا ندنهاش مگ تاصقو ارق “لاها هلکلا امغیو جارا ینسلاوح هسلو هرصل

 .  ینبدلوا مضنم هنتابس كنابرع یخد یتاراغ كرانا بولک مجم ردق كببچوا ینبم هنیراکدلیا



 ۹ 0 تاعوقولا تن

 رادصا نویاه همان ههاش نوحسسنل ورک دلرامج روک ذمهدقدلوا تلودرد لصاو یمابپ
 هنکللاو دادغب هلسان قلرادرس اشاب نسحهدازاشد یللوقوص ندنواه ناویدیادزوو
 یدنلق لاسراو ناعل

 ندرسح نانلوا ددم هنیرزوا هنوطو تکرحنددارغاب اشاب دمع یحروطاس زادرمس

 هنسا رح دا رک هدنهرحم لئاوا یسهنس ید كسب بودیا ترشابم هروص هسناح وشراق

 کشد دنا مارآ ن و ا اراظعتا هیدورو كيا رکی زاغ یا م.رفو ماخ زکر

 یتسهعلق داروو هجو هناتسلدرا ناغلوا نوا رکسعم لصاو لبا راتات رک اسع هلاراشم

 لوس هلتهج ییداوا رخن هخراخ نیذوا قاف دوم ندر نقل یه مر اع

 كرارومغی كردیا بره یخد اتش مسومو هنیدملوا باحصتسا یناتسهعلق تاوداو راپوط

 ینبدلوادایم شخ هحشن هرصاح سا نالوا دتع ردق یا رب ین هنوز هرزوا ترک
 هک دابابلط تصخر هلوباح رانا دونج كرکو یسهفثاطجنقا كرك هددرصاحم نبح وللثم
 یدمهل والصاح ید تاصع كلا#تراخ ها رلمبلوا سخت هار هلند زرءهدک هدکلر حتفل ادعا

 تاورخو راج یرادقم كسشع شعلاو ناسلاتیا ردق كسشب نوا هيا راولهحیم
 یراهقناپرئاسو ینسهقنلپاتات نانلوا حستف هنس نک بوسروبهلبا ودرارب بتر ندن

 یعرکیقجیا وا سکعنم هرادرسعمس یربخیرلقدلا هبهرصام تحت ین دوب و یرلکدلیا طبض

 یتسهرصاحداراویخدسودنک ب ودیا لاسراهدادما یبا معا ضعبهلیرکسع رانآت ردق كيب
 باود واق هلراخذو یافط كرارهن هدهسیا شما تکرحهلس همیاش كلدک هنیدو و كر

 هدنسهظفاع ندوب یدلیاتد وعهدا ر غلب ندنفیدم هلوا اتر دق هلب راسس کل زستقاط كنیشا ومو

 تالتاقم اشاپ ردنمسیسکبرلکب دارفاب "ینوتساو اشاپ نانس یسکبراکب شعر نانلوپ
 ءرکص ندقدلوا رادنخز كب دم یب هردنمس هلا اشاب نسح ی ارو دیهش هدهنقآو

 یدشتیا طض یشوراو نمشد هجرک | ندنرلکدلبا نصحت ههسلقو كرت یشوراو
 راو هجم كرديا عضو رلپوط هبهتشب هبمالسا شوبج نالک هدادما ندفارطا نکل

 قارحاو بیرخ یشوداو ًاسونأم ندهعلق یالبتسا هلبسعا لولح یداتش مسومو جاعزا

 . رایدتنک بول كرديا
 هنسو هک هلیوش ردسازها اشاب دحاظفاح ید یسرب ندنیهلباتع تاعوقو كنهنسو

 هنسهظفاحم یرلبلایهن وط قره وانیسعت یکب رلکب چاقرب هنتیعم كهيلاراشم یاشاب نالوایسلاو
 ینساحر ارج وفع توک ی عدآ رب کک لاخسم هدقدلوالصاو لوک یدشلدیا رومأم «

 ینغجهلوا لامود ههیاراشمریزو یاک اخ كکب لاخسم هدلاح یتیداروسب هدعاسمو زارکیت ۳



 ۳ كرد ن زت هلیا تنیزو بیز عاونا ینغاطوا بونادلا اکوب اشاپظفاح هلکلیاراک ذن

 39 رله ع ولءهدشوب هقوج لا یرارزوا ندرکید "یداو نکیا نارکن هغیاق یجهنب كکب
 ۱ یتسا ناب نک ودنا یراهبرع هیده هدقدناوا لاوس ندنمدا كکب لاخیم یو

 _ ینداوایرابرع پوط یخد هلراهبرع روک ذ مور وهظهلیا هک رک اسع روب نمریم هدنبقع
 : تمسمزاع هلاراشمریزو هدالوا هلح ندشدنلو لفاغهسا همالسا رک بودا ناس

 ۴۳ ام لاخسم ترزوا كنوب یدلوا راکم نمشد بیصن تامهمو مان هلابو رارف
 كنهمالسا شوج نالوا دراو ندفارطا هدهسیا یدتیا هرصاحمینسهعلق یلونکین ردقنوک

 یدلیا رور هنيا قالفا ًاسویأم هال وص
 كناشاب دم یحروطاس رادرسو كناشاب دم حارج مظعا ردص هطوسبم تاعوقو

 لوتقمیدروب نص رادرس قرهللوا لع هلاراشمردصو لوم هنیرهرادا مدعو تواخر

 بونل والبمحت هنسهدهعیندقارادرسو هبجوت هیاشاپ هارب الان ترادص تمدخ هلفلوا

 هکو لاح یداروسبصاایرذ نادوق ًابنات اشا,نانس هداز هلانجو ماقمماق اشپ للخ نادوق
 نکشعاراذتعا هلبا ناب ینتعاطتساو تقال مدعهشیاو هدنصت یادتبا اشاب دمت یجروطاس

 ۱۳ اا ے الدرا لرادرس تولوا دمع ءدنوبام باکرو یتیدملوا لوق
 ٠ نیدوب هلیرللوا هرزوا عاتجاو بیرخ هدنوغرتسا رلولهجع ) اشاپ دم حارج هدساحم
 | هرزوا قملوا تکرح هروک هنساضتقا ردبل هرطاخ تعنع هناتسادرا قرەنلوا كرت یباح

 ۱3۱ ا ا نمضتم یهجوت هادوا بوبلوارمح نکشعد ( نوسنل وا رخ زادرتم

 یداهش تبرش اشاپ یحروطاس راج بولیتروق هبا لزع زکلیاشاحارجو یدادوتوا
 1 . یدلب|شوت

 هاشداب نکا بولوا لوغشم هلیاهیرفس مزاول راضحتسا اشاپ میهارا مظعا ردص
 فراصم هنس وب هدلاح ییدری و هحقا نوبلبم یللا ندهنیزخ ما هنس نک یرلت رضح
 هدیه وم سار نانلوا دقع هدنو اه روضح ن زاش ک .دیرف هدنساطعا كنه رفس

 راهظا هرورضلاب یخد ءاشدایو تأرج هنلط هحقا ًاهاحو یدنفا نیدلادعس مالسالاخش

 مامز فطع هدارفلب بناح ًاحصتسم یهبرکسع فاوط هلا راشم ردص هلکعا تقفاوم
 یرلفرط ناتسلدراو روم هنسارح نومز هدنلئاوا كنمرحم یسهنس زیکس كس یدلبآ

 | نشناتشم هدرونض بول وا رومع هن اح هتشا ندنيدو نوحا كلدا تراغ لوخ ءدزا

 . . هلسهسوسوقلت وطلرتشمهدنتمهت كموحماشاپ حروطاس یارکیزاف یناخ میرق نالوا



 ۱۱ تاعوقولا اتن

 نامطم هدهساا یدلبا هغل ام هدنربف ول و میظمت مظعا ردص ردق ره ندننیدا وا رعشتسم ۱

 ۱ . یدمرتسوک زوبراوک ب وسهلوا فلتّومو

 الوا ندشیدلوا هدنسارح نادرکج عقاو هدنسوشراف كنوغرتسا یسودرا كرلولهجم

 بیسنت یسمناق شوبج قوس هتراغ هرکص ندکدلدیا فرطرب بولیراوهنیرزوا نمشد _ ۱
 كرەردنوكر ومآمهیدصق كلا هظفاحم ندراسخ ین راوباوقعازق تقو راولهحم هلغمنلق ق
 هلدابمنوغرتساهلیایرک او ترشابم هبهرک اذمندنرلکدلبا راهظا یراقدلوا بلاطهحاص |

 ین هنکیدلبا نیت کودیا لافغا یرادایددهسیا رایدلباداریا طئارش ضعب وللثم قمنلق

 ندیروک نالوا دودم هدلاح ییداریو رارق هغلراو هنیرزوا یراروباط هلیا هرک اذم كرت ق
 نابیرک صیلخ ندهمالسا شوبج موج هل رامردلاغید یرمسج بوک هفرط نوغرتسا ۰

 1 یا فرط فرطو تماقا هدىلا ولوا ردق یا ر . مظعا ردض نان رایدلیا أ

 N AEE OEE ا كناتسادراو یا داوبا

 هلیرکسع تالایاو مانعا هلوبناتسا ینررلکولب یرکسع یلوق وف رئاسو یرحنکی بودیا
 یدشلاح قوح هغموقلا ید شقو یتاخ میرق یدلبا میسقت هرلاتشم بسانم یالو

Êایرارادتقاهمارآ هل ندنراقدلوا راتفرک هلاح فعض كراتاترک اسع هلاراشم ناخ هدهسیا  

 . یدلوا تی نع هاربور هع رف باح هللا راک دنو ناس ینغیدملاق ۱

 بول واقالطا هبهب رگسعا 4 هقررفر کرم ندیشکز وز کس یدب یربعت روباط د ۱

 هلعضو راش وللثم هع دوخایو كمر وح قدنخ هفارطا ودرا هدراتفو لوا هکوبلاح ۱

 ماکحتساو عضو هلیریعآ یدروق روباطهدرلخشرات مز, هجقدلوا عقاوكمیا نیصح ینفاربطا ||
 . ردشلک هلوا قالطا روناط هنیراودرا نمشد نالو هدنتلا 0

 ندنشدلواتوشر هطساو بولوت لوب هن ونامه مرح دلم رقاب یساراق ید ور, هدنمانارک ۱

 اشا لسلخ ماقمع اق هاتس هفک اط یدیا هدقملواهج و" هلمتلالد كنهزون نع بصانم قوح تك

 هژاب هزاب 2 نتدناوا باج هرو ضو ماق هتیاکش ضرع هدبابوب قرلوا عمتج دار

 ماقمماق بولوا هلسفم تیاقب ندنروهظ كهمقووب ناف هدلاو ندن رلکریبا ماد
 ظفاح هبیماقممناق دنسم هلکمریدتیا لزع كردیا لم هنکی رحت هکلبو هاسم كپيلاراشم

 . یدلوا لوص وم اشاب دحا ٠

 هلسلایا قالفا هلثم ندنکیدلبا لاخدا هنفرصت ٌةضق یاتسلدرا كب لاخبم یحاع :

 دمتعمرب هدنهات وعید یهضایع 0 همظعا ردص یعدتسم یهیجوا هنسهدهع ربا 4 ۱



 ا ا

 ۱ غران ۱۷۲

  ندبدلوا فیرح ندبا لافغا یاشاب دما ظفاح هدنسهعقو یلونکن موقم یدشلا
  یتیدنلوو هددحرس مظعا ردصو هنکیدلیا مادعاو لتق یروبنم ناماالب هبلاراشم یاش

 هناکرح بداو لوصا فالخ یک كمردنوکش واج رب نوجا یشتفتكنبناقاخ عالق هدلاح

 نانلو یساغا یرحکب قرهنلوا لزم .هلتیاکش كهلاراشم ردص ینم هنکیدتیا تراسج
 یدلا تعا هب یماقمع اق ماقم اغا نسح یحشم

 كيهلفل وا تم نعنابنج همداقهتتعممرک ارادرسیراکواب یلوقومق هدنلولح راہب لوا ,

  تاقدارسبصن هدنلباقمیسیروک كسواو ماق نددا رفلب مظعاردص هدنمرحم یبهنس زوقط

 0 لوزعم ندنکللاونیدو نکیا یربمض "ی ونم تع نعەنسە رصاحمنوغرتسا بودنا مالاسا

 - هواردو هدنفرط غاص كنسهعلقنیدو هدقدنلوا هرک اده هجو" تهج-هلیااشاب نسح یاایرت

 ۲ كسواو ندهنیتم عالق یسهملق ( هژبتق ) عقاو هدنرانک ییوص قرب نالوا بصنم هنیرهن
: 

  طخ كمالسا رکتسم اعاد یراظفحم یثان ندتسرق هنواه یودرا هاکرذک هلبربعم
  قوسهنلسأت كتسارءهر هلب بخیس كن هم وق مهما الوا ندن راکد لک هدیاقدضت وبیرخ یتاکرح

 ندقدنلوارورصیرسح كسوام هنکیدلروک طاتحا قفاوم هضورعم تاعلاطموهنکیدلیا

 .نوک دنج یدنلف ترشاسم هنسو رصاحم فن هم وقص هعلق و تک لع هراس باح و

 هلغمر وطوا تور وقر وب اط یسودراهح# نالوا دراو نوجاهسراحم ینهروب نم هعلقەدنرو ص

 قرهلل واهمحاهم هنیرزوا روباط نوک ید لاول ا ىلع ندبناحرو هرصاحم هعاق ندفرطرب

 ندنعیدلاف یراناوتو با یخد هاو رارق هدهسیا یدمهلل وا لاصتسا نمشد هحرک |

 ملست هناسالسا یدایا یەم وق م هعلق راجا يخد نیروصحم و تعحرو تدوع هرو رضلاب

 ۱9 یه ر قالا تانیراقاحنس تكاسواو شولفشو یوجو راوتکس رایدلیا

 ع تمدنخ هنس کیا تولوا هجوت اشا نسح یللیا هجالاو داخلا كالنکپ
 هاناسحا قرتولغوا لوق كنحوا هلطرشقملوا دق هنیرلکولب یراوس هرکصندقدنل و
 هتنارف یلوقومف ًامومعو بولعغارب هنسهظفاحم هعاق یرحکی رفاوو یحابروج ردق یعرکی
 . فّاوطیسافا یرحسکی داتعمریو تدوع «دارغلبیاتشم بونلوا ناسحاقرت ها رشکنا
 رای دلا تکنع هرللحم ناناوا نهصت اتشم یخد رلنکب رلکبو هلوبناتسا هليا ههرکسع

 . اشابد رح هزوک نانلوا بصن یرکسع رس هنوط هرکصندنمازهنا اشاب دمحا ظفاح
 . هدنسهلجهدهسیا یدلوا لاتقو برح "یدصتمهعفدموالاض لاخبم هدکدتیا روم هقالفا

  هلفلوارخسمو طوضم یسهبزح تامیمو ٽڪ هلحابو رفظمو روصنم هبمالسا رک اسع

 پک - ندننیدلوا شمشزوب یخدلیا راواهحمامدتم نکلیدایارارف هناتسادرا بوکنمو لوذخ
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۱ 



 ۱۳ ۱ تاعوقولا جات

 نوناک نالوا اسرف هغدغد وربندهنس زکس یدی هلفمنلق تسایس چیت ةتشگ ندنفط رانا |
 یدلوا ینطنم یداسف 1

 ماقهیهمظع تاکرادن نوجا یدادرتساو عز هلکلک نارک كيراولهحم یحتف كن ەژىنق

 ودنکر ئاسو راجو بلج رکسع قادف كيب ىللا قرق ندالاتیاو هسنارفو ایناسا بودیا

 یرلکودا هدک ۱ لکعت ودرا رب زواحتم نا لشکر الت زو راز هک

 كناشاب نسح کر ینسهظفاحم هژینق اشاپ مهارا مظعا ردص ینبم هنغیدنلوا راح 1

 راد لحن م نکیا بقرتم هنیدورو كنراقاحوا یلوق وق بودیا عیدو هنتیارد هدهع "
 قرهل وا صن مرکا راد رسو مظعا ردص اشاب نسح یحشع نانلو ماقمع اق هلغل وا تازام

 . یدلوا یهار هنناح نواه رکسم هلحعلایلع

 قوس هنیرزوا دارفلب "ینوتسا یرردق كيب قرق كنهعمتح رکاسع یروطاریا هجم
 نوک زوقط رلندک هدارغلب "ینوتسا بودیا تعیع هنسهرصاحم ه"ریق تاذلاب هلیسادعامو
 . رایدلیا طبض یهموقم ةملق هدنفرظ
 هدعبو دادرتسا هموقص ٌهعلق الوا قحلوا لصاو هنعمس كمرکا رادرس خو 3
 ماکحتساو مامز فطع هبناگوا هدنلئاوا یس هنس نوا كس هرزوا قعلوا دادما هیه"ربنق "

 ییلیراص كعقوم هدهسلا یدلبا مادقا هتیربمدت كنسودرا نمشد نالوا شمرک هتتلا "

 بن كنءریق بوذپا تدوع هنیدکس لكما برقت یخد اتش مسومو هلغلوا رفظ عام 3
 . یدلوا راظتسا یاشک هدد هنلاوحآ ۳

 یدارفلب "ینوتسا ًارخوم بودیا هرصاح ییءبق هليا هیلک رکاسع یروطارپعیا هچ
 تالصفم نکیا هدقمنلق هلناقم هلا تدش لاک هلنلوا مضنم یخد هزرفم ُهقرف ندیا ریخسآ _
 رو ماق ههناعمحش هعفادم ندساحرب اشاب نسح کایرت هلهجو یتیدلوا روطسم هدحشراوت "

 مامها هنساقلا ت تشا مدعو ترف ام هنن راوسم و راج هيا هنابکع ةعدخ ید 08

 نوار ا رلزلراسح قرەلوا رات رکراکریدت ییدلبا ٹبشت تقاع بود 8

 هرصاحم مایا هام م شیدتنا ںاحےتسا یان اوح نالوا ناشک بوطو رک 8 3

 هر ندرب هلبتیانع كقح بانج هلذلوا شيا روم ید مساقو شمع ییا قم 6 ییا 1

 هللا ترحض لاک روطاربع او یدراو «هشقرد زم وط قایاو لا هک دلوا یلوتسم شو ۱

 بل نیر واک يرايولم :یصاح زد لا ع ہک شا هرارف



 . كروطارپعا یتحو هناخهبجو تامهمو ماخ هلمابو رانا 77 عنصمو رادتمق تیاغ ا شفلوا
 " مانتغایمهفاک ندننیدلاق هدنرب هللاح یراهلادنصو ءزبرت لومعم ندشک و نوتلا هلمهاکراب

 . نابررک صیلخ ندنیدهاج زبترس ریشمش یسیژزج كي ندنیفلا عمت رکاسع یدنلوا

 نام جتفوب نکیا مقم هدنیدکس هليا تربحو شالت هدایز كب مظعا ردص ردشملیب هدیا

 . هنر اشاپ نسح یایر" بودیا تم نع هنساتشم دارغلب ارورسم هدقدلوا نيماسم بصن

 ید هبمالاسا شوجو اا ناللو هدننعمو لصاو ه یهاشداب تافطعت عاوناو ترازو

 نوجا كما تسکش یراعمطو دما نادند دلرلوهحم رایدلوا لئان هتاقرتو تاماعنا

 . ردشهلوا لقن هدارغلب نالوا نامالاراد تقولوا رابوط روکذم رخ ٌوم

 نایلالج روهظ

 أ نيد لاخ ند کسعو ةالو یلوطانا هلسه بالم یرارفس هجم وربندنقورپ
 نوا ش یتش ما یحزای هرف نالوا ندنسادشا كرلنو بودیا روهظ رانلالح هدف رطه

 هدقدنل وا سا ییادل وا هدکما باسو بارخ ی رافرط هف روا هلع تارنشح ردق كس

 ۱۳۳ ها سا ك شا دخ فار اعاب ناتس نانإو یزو یوا
 نسح نالوارومأم هلشتف یلوطاناو لوزعم ندنکلکب رلکب شح یدشفلوا لاسرا

 قاب ندفیدلوا ثبشت هنسازج بیبر ییالوط ندهاستعاو لظ یغیدلوا رماجتم كناشاپ
 هرصاحم ندرب یتسکیا هدنسهعلق اهراشاب دم هلکعا تلاخد هم وقص "یحزاب یخد روب نم

 هتف عفد ینیم هنکیدلبا ناهتما هلبطرش كما ماست یاشاپ نسح یجزاب هرقو قییضتو
 دشا هلرهلیردنوک هلوساتسا روپ نم یاشنابو قرەنلوا هجو یغاحنس هساما هنسودنک نوجما

 ندنشیدلوا رادیاب هدنسهشاس تواقش یح زای هرق قحا یدنلوا لتف هلتب وقع

 ا هتیرفس ناتسراحم اشاب یلع یسکب رلکب ساوس نکشلا ماق هنلاصتسا هلاراشم
 تاکرحو تداهش نسح .هدنقح موم صاع هدانا ییدلیا زو ص لدل وس اتسا نوحا

 رةیاور یلعو هلکعد ردینم هفوخ ,ندنطاستو توطس كهللاراشم رکسعرس یبعقاو
 ۱ مرده نوتلا كس زوت وا ندساح یحزاب هرو هنسهداز ردارب كنيدنفا هللا حنص مالاس الاخش

 . مروچ یخد هسفدوب هموقم یتش بوسنلوا لزع ندکلرکسعرم شاپ دم هلفع وا

 هللوش یعوجر ندنس هناراکتواقنش تاکرح كموقم نکل یدنلوا ناسحا یغاحنس

 . یایذه ماطر هلشور نواه نامرفو نالوا وطسم یلروص ا امعت نوسروط

 وساحتم ردق هتنطلس یاوعد هرزوا ینیدلوا مولعم ندنسایانع یسهمانمکح ناناوب لمتشم
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 رکسعرس اشاپنسح هداز اشاپ دمحم یللوقوص یسلاو دادغب هدننمض.ییکتنو رهق هلسلوا

 رکسعرمس اشاپ ميهاربا یدنلق لاسراو نیعت اشاپ ميهاربا یجاح ید ندلوبناتساو ن
 تیجاشاپنسح هدهسیاشلوا مزهنمو یدصتم هلاتقو برح نیزسکعا قاحتلا ههلاراشم -

 موفم"یقش ًاقاعتم نکل یدرجاق هنیراغاط ساویس بیج زا هرق كردبا ناشیرپ یاقشا -
 نددادغ كناشا نسحو هماقا هنماقم یتسح یلد اوا نا شب د

 توقسک هلبسو كردیا تزافو بهن یسهنسفن یاشاو ہیک لاوما نالوا کک

 هنتیعماشابنسح رابدلوا موجم باردو هرزوا هبلاراشم یاشاپ ندنرلکدلیا ,تیعج ریفوتو
 ةعفادم یلخ یسوقزکلای یتیم هتنیدنلوب شمریو فارصنا تصخر هرکسع نالوارومأم
 نکیا هدکما مادقا هرکسع عج دلردیا نصحت هنسهملق داقوت ندنکودیا یفاکربغ هیابقشا

 ورسخنانلوب یسیکبرلکب رکیراید ندناشاوط هلیقوس اغا رفنضغ یساغاویق یهاشداپ برقم
 هبفامعم یدلدیا رادهتکسیمهیذوفن وق كناشاپ نسح هلغموا یخ كل رکسعرس هیاشاب

 ندنراقدلوا یرعم ندیرک هعلقمزاول a غیاب یسهرخسن یتسهعلقداقو اقشا

 یسوق هعلق یرلحاص كناشاب نسح طقف بوسهلوا ردتقم هدصقم لوصح هلهج ورب

 بورواهلیا نوشروق هاردیا راضتسا هليا سدساوج هطسناو یکودیا هدقمروئوا .دنح را

 قلوا نیشناتسشم هدراصحهرق هللا كرت ینسهرصاحت هعلق قترا هیرالوا بایرفظ هنمادعا .
 هلطرش كمرک هدداهجو اغ یر ةَ نسح ید ارخّوم رابتک هفرط لوا هدزوا ق

 نوا زکس قرلل وا هبجوت یلکبراکب هنسوپ هنسددهع هدنتمض هنتق عفد هلکعا نامیتسا ۱ ۲

 بوک ندلوبیاک لردیا ارجا ماظمو تابیرخ عاونا هليا تارشح لكيهلا بی ردق كيب
 ۱ یدلوا هناور هنناح یصنن

 اشاپ نسح یحشع مظعاردض هلفلوا ممتع هددارفلب هینانع رک ادع هدئلواح راهیلوا
 یدارفلب "ینوتسا نالوا راتفرک همد "یدالا لب نک هدنمرخ یه نوا 9

 هلردباتلود 4 هضق هدروآ هلبا هرصاحم نوک نوازکسو تع نع دنمس قوس نوحما دادرتسا

 یسایما دحرس یدلوا لحن سم هساح هتشب هلت كيا و لصاو هنندون ِ

 هج وردشملوادح رس ندوب یلهلوا ا "یدایا یسەعاق نوغرتسا یتاخ نردوو 3

 3 بولک ه دکد تا ۱| هحوت هناتسل درانوب اه رکسعم ندنکودا اهم هدن وعرتسا یسودرا 1 ۱

 ندشدلوا دورا رب دونع هبلاراشم ردص نکا راشم د ردراکرد یراکحهدیا هرصاحم 3

 طض ی هتشپ جت میق تی هدهسلا یدلا راتعا عمس 9
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 باج هتشپهلهجووب یدالشابککود كردیا عضو راپوط نوجا یدادرتسا كنهتشبو یدایا
 نايا رئاخذ تاق هدنویاه رکسم نکیا هدکلکود ندنفرط رلولهحم ندوب و ندنابمالسا

 هنفج هلوابجوم یماجنا تماخوهسیاوب و هنفیدالشابکهلهربخذ ندسدو یتاخ ودراو هلغم وا

 رفت كيب هلبایترت هحننجوم رارق نالیریو هدقدنل وا تحلصم رک اذم ناکرالا ناب ینیم
 لغوا لوق رفن كيب هلطرش قملوا قاملا هتیراکولب یراوس همدخلاءادا دعو یرحیکی

 ندقدلوا نیبعتو عضو هنسهظفاحم نیدوب هلیا اشاپ دم الال یسکب رکب لیامور بولیزاپ

 ماود هیهرصاح اهد تدمرب راولهحی# یدلیا ما فطعهدارفلب یاتشم مظعاردص هرکص

 برق ید اتش مسوم بودا لالدتسا یتراقحهمهلوا رست باشردق هدهسلا رلیدتیا

 ۰ یدنلوا مانتغا یرلنامهمو بوط ضعب یرلکدمهروتوک و رایدلوا روح هتعجر هلکمنا

 یراةاجوایراوس قرهلوا ینافاکم یجتفدارغلب "ینوتسا لوصولادعب هدارغلب مظعاردص

 هلوبناتسایرللوقوق بودیا ناسحا یقرتهحقارر هننارفن یرلقاح واهدایپو رمشکیا هنتارفن

 یکی با مور كردیا راست یتار هلا ترازو هناشایدمخ الالو لاسرا هیرلاتشم ینااو

 . یدلبا هجون هیاشاب دام یحوش ینکلکب

 ت ساخم وکتنک هدنقح یرلهرادا ءوسو ضیرعت هنلود ناریدم یبهفاط یرجکی

 یرحتکیویدنفادم هدازهجاوخ مالسالاخشو اشاب نسح یحتعاس نانلوب ماقمماق هلیراغی

 ییدرردتالنع امدقم كمظعاردصو ماقمعاق اشاد ومت هلز وک بولوالوزعم اغایلع یساغا

 یدبشلوا یساغا یرحیکی داهرفیلد یشاب یجناتسوو مالسالا خش انا یدنفا هل نص

 هدن واه ناوید یرلابروز هاس یلوک یجنجوا یعرکی كنبجر ینهنس رب نوا كيب وشا
 هتهاکشس هداعسل بای هرورضلاب هلیراعا توعد هنناود قایا یمانا رایرهشو تواقش راهظا
 نیسح ندهابس نانیعتم رایدتیا رادید ضرع یراترضح هاشداب بولیروق نویاه تخم
 یساقشا یلالج هدبل وطانا مهاشداپ) بولک ورایا یعزج بناکو نامع زاریو و هفبلخ

 كنه رکسع فئاوط نانلو هدرفس هلکعا دياز یرانایدعتو ماظمو زن کت هنوک ندنوک

 كناشا ورسخ یئاوط صوصخابو لرارکسعرس نالبردنوک رابدلبا بارخ یراناعاخ
 یحتعاس قیاس مامقعاق ثعاب یخد اکوب یدلوا ببس هنیرسک كتلود سومان یراتقابل مدع
 ناثع یماغا هدامسلارادو اغا رفنضغ یساغاوقو اشاب نسح یحقنرط ندارزو و اشاب نسح

 رلاشاب ندنرلکدلبا ماریاو حاملا كرهید( ردبولطمقملوا ببر یرلازج كرانوب هلغلوا اغا

 . رلغا روکذم بولیتروق هلیراللا تعافش یخد رایرجیکیو تمذ "هیربت نکشلک هلق عقوم
 . یدنل وا رايما ندقس هرطنف
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 ۱ اب تاعوق وا تن

 هلاعنص نالوا اج یودعو یعومسم كمظعا ردص یابلغ ینو رس فئاوط . ر

 ییرح ر دلراناو یرلاقترا هنیرلدنسم قلماقمغاق كناشاب دوو تخصم كنیدنفا 3

 یمولعم یراتاممصت ءوس ید هدنقح ودنکو یر وهط كنسهعقو اغا نفنضغ قرهوا 3

 راغلا ندا وحلب راکت كرد اقا هام قو یاشاپ دم الال قجیلوا

 هبیهاشداپ یارس هجشرغوطو لصاو هلوناتسا یسهجیک یجنشب یر كف رش نابعش هليا
 ردص اشاپ دوخ ماقما ینوک یستربا یداوا یرادناهج تافتلا رهظم بولوا لخاد
 ینغیدلوا و یخد یرابولطم كهاس ٌهفاط بولا یوتف نوا ىلتق كهبلاراشم
 ةت ماقمماق هلبا مالسالاخش هلیرامامنا هدعاسم یرلترضح هاشداپ هدهسیا یدابا ضرع

 رابدلبا رارق هدننادىم تا هلا تبسم دقع ید هاس یاششاو رارف كردیا سرف یا |

 تعزع هتسوق اغآ هللاراشم ردص هلبسح قلوا ینولحم كمظعا ردع نایرحکی قاط
 توق سک هلعامجا رانا بودیا توعد ینیرارکسع هناخش وطو هناسرتو ناماعو ادزوو

 كناقشاو تنواعم همظعا ردص هدنوباه طخ نانلوا تئارق دامشالا سور ىلع صوصخابو

 كولب هلع ءانب یدلبا توطسو لابقا دیدح هلغلروسب نامرفو سا یسلوا تربغ هلاکت

 فلکت جو اب هارافش نالوا ناعم یرلمسرو مسا بوایردنوک ههاسس تعج ئرافا "

 هدنک ارپ هليا بیدأت فوخ ًاقاعتم هدهسیا رایدلبآ راهظا دلحتو تفلاخم هدحا لوا .دقدناوا

 لوطانا یدناوا اقاو لنق هکدک هلا هدنجا نوک چافرب اقشا دیدانص هلیرالوا ناش
 انضما یلتقو ندراسلوا هدنهلع كمظعا ردص یدنفا یک ی رکسمیضاق 3

 داعصاو قوس هاوتن دنس یهلاراصم "ید هبا فوقو مدع ا شن اقا
 دحعالال رادرس یدلوا كلاس هضاماو وقع قیرط هدقدلوا لاح بذاو یو 5۶ 8
 هنس ول هل رکسع یرحیکی ردق كس نوا ® نالبردنوک هلتعم یثاب یحانروط اش

 گمسا هزکبشنا مارآ هددارغلب اقم هنسرادوروكناشاب نسح ید لا یسکب راو

 هدکد ایا ماخ بصن هنیراوج یسیرپوک كسواو مای هتکرح ندنغیدلوا كنترفس تقو ر
 هنوناه رکسم هلسیراوس یلالج ردق كس نوا اشاب نسح ید ًاقاعتسو هموفم رکاب

Eهرزوا كما دق هی رلکواب یراوس ویلا ردق زوئرد نالوا یختنم بولوا دراو  

 هده سلا یدلبا مادقا | کمریدشک ردقن یه هلاراشم راد رس هدکد یا ساعلا ندر ۴

 ماخ ٌهطنار كف هرکص ندکدتیا هدعاسم زار یرورض ندننیدمهلوا لباق لهجو |
 . یدنلق مادقا دنمس قوس هساح ندو هدنلئاوا یسهنسر نوا كنا

 لسفنم ندنلتق كناشاپ دم یجروطاس قبسا ادرس ناخ یارکی زاغ یان 8
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 یرکسع رانا" كسب یعرکی شب نوا هنسره بوبلک هرفس تاذلاب ورندتقولوا ندنغیدلوا
 ناخ یراردارب مان یارک ناهاشو یارک دمو یارک تمالس ءدلاح ینیدلوا هدکمردنوک

 . هتسون كروب نم "یلالج و .لخاد هنتعج نسح ید یلالح قرهلوا ناد رکور ندهلاراشم

 ناح ندنراقدلوا لئان هنولاه وفع هدقدلوا ر دتر وص ۳ هنناح يللا مور هلکللاو

 هنخان اح عرف یر ندرلنو هسبا شلوا لصاح یهاشداب راربغا هدمقح دیاش هلاراشم

 3 1 یودرا كن اشاب نسح یش مظعاردص ییعا هدن رخاوا هش اس f ەلىسەمھاو رونلوا بصا

 7 تاج رس ظا بولوا نواه ۳ 9 لصاو هدنامز یيدلبا تدوسع هدارغلب هلن و اه

 هدکلرب یهلاراشم ناخ اشاب دحعالال رادرس هعفدون یدشلوا ناشناشم هدیوحم نوجا
 نمهلوا لباق زن جا ها یلالج مزب هدهسیا یدلیا تربغ قوج هکمروئوک هرفس
 یدلیا تعجام نانع فمع هع رق بناح هلیراذتعا

 ماخ زکر هب وش راق وشراق بولوا لصاو ههتشب یسودرا هج و هندو مالاسا و

  هدسدرهماتخ وترشاس هنساشنا یریوک هلممصتقفلوا رورم هنناحهتشر هرکص ندقدنلوا
 یا راقباق رکسع را و یرجیکب ردق كبترد چواو یلالج كب زکسید نیزسقلوا
 لالج نکدشملوا شراس یماشنا ماکحتسا نوجا یسهظفاحم كنیرپوک بوئلوا راما
 سیرتم هل كدلبا تراغو بر كلام هو كدتيا اغوغ ردقو هدللوطاناز یسهفاط

 هحلخ بودیا موج هنرزوا یسودرا نمشد ندقبحا كرد كدزد تبس هنو قدزاق

 ید یرپوکو ندنکیدلا قفاوت هنیرلکدلس یسا شيا ید هساا رایدلبا راهظا تداللج

 ۱ نده وزح دارفا نالس هديا رور هساح نیدو ندنغیدمهلوا هناعا هل.دسح یقمالوا مام

 هنناحنیدو وله« ینادف ردق تک هنر وص نوک چا اقر یدلوااهو فلت یسادعام

 یخد یشاطرو ریشمشریش فلع یسیلک رادقم ندنراقداوا لانقو برح "یدصتم و
 مازهنا بج وم یخد یراموجم نالوا عقاوآر خم ولاینیداوا فات ًاقرغ بولکود هیهنوط
 ۳ ۶ هرکس ندنو یدک هدوهظ ینهرظن كتهقاس هوو یدلوا یرانامرخو

 هدنل والا مر یسهنس ییانوا كيبهلتتهج یلولح كناتشمسوم و مارا هدنرلعقوم نیفرط اهد

 منا رغلب تااح مالبسا کوم ناعلاب هنسهظفاخم ندو اشار نسح گاف ی-الاو ی با مور

 O رام

 فرطو نارا ندرونع یاشاب هدهسیا شلروع هنفرط لیامور اشابنسح یلالج
  هیرالوا ءدکم تماسحو تع سک هنوک ندنوک رالالج نالوا ادو ثداح فرط

 اک اشایح و ھن ااو اشاب حوت ندارزو ال وا نوجا یراریمدن و لک
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 ذیقت هلبروما كفرطکیایند اشاپنسح یحشع مظعارد- بویمهناوا قفوم ۰ ۰
 نداماو ارزو كرهشود هنندیق یسارچا كانسهيصخیش ضاررغا هدلاح ینبدلاق هدا واتس 9

 یشانندقلوا لالقتسا لئان هلیسهیامح كرابرجکیو هنکیدلبا مادعاولتق یراناوا یروفم "
 كپهدنوباه یودرادلرکو هدلوبناتسا كرک یسهفلاط یرحیک,ندنفیداوا یرانانتما بولفم |

 هبا هبرکسع.فّئاوط ادعام ندنکیذتنا تاک ھم بنک یراهرادا توتح ءزو او

 لوزعم هدنرخ الاعیبر یسهنس ییا نوا كسب "ءانب هنکیدلک شوخ هتطلس بناح یماصتعا ۱ 3

 ىلع روا ناقح هلکالاو رصم ندقل رادحاس امدقم بولوا لوتقم روم نوک چافربو

 . یدنلوا توعدو باعا هنرادص زدص اشاب

 مج هاش دهع ضم 3
 هلاصمدقع هلیاهلع تاود هدنلا نا دام رصع ساع هاش نالوا نارا نار

 رتدایز عم ینسهثوروم كلام نک هنلا رلکب زواو میظنت یتلود "هلتخم ووما هرکص ندکدتیا
 ناحابرذا ییدلبا كرت ههنس تنطلس فاح امدقم هلکعا مک یتردقو توق هلا دادرتسا

 هدنل وطانا صوصخابو یسیدام كنيرفس هح: یدیانب تصرف هنطض كنيرلاکلا ناورشو
 نالوالصاح هله وشتو برغر" كراولهحء و هئارا ینامز ینیدارآ یروهظ كنساقشا یا
 نالوبهدنسهظفاح زبربتو ندنکیدلباهدعاسم زاربا هیارجا ینسوزراكهاش یعند یراداح

 ىلع نارق ربجتز نالوب یرالاو یارفن یرحیکب ردق كرد چوا نالبند یلوق یلریو
 ضعب بوریدلاق یاشاب هقشب ندقدللق اذاو روج یرلکدمتا هبیلاها كرديا باغت هباشاپ
 كبشبنوا ندنغیدلوا یعومسم كامل اراشم هاش یرلکدروتوک هنراغ هلیمان هیبت یدارکا

 . یدلوا لصاو هزربت ندناهفصا هدنوک یدی راغلیا هجورب هليا یراوس
 هدهرامنالوعوقو هارهاک تسارههاش هدنندوع یانئا هبا یک كی یار اعا لع

 رکسع کا هلغلوا یرلةبلغ بجوم یترثک هكرامج هسیا راشم یناديم راعش تابا
 هلسلواربخسل ماد راتفرک زبربت رهشورسا اشاب للعبولوا ینادواح كلم مزاع ات | صعاو

 یو یدلو لوصو هتلدرد یرخ یيدلبا باتش هو رصاح یاور كهلا راشم هاش ریارب

 هدطساوایجررهش یسهنس ییانواكب یراترضحناخ دمت ناطلس نامز هاشداب بقاعتم
 ۱ . یدلبا تافو هدنلاس یوا كنبراتتطلسو هدنشاب یدی زوتوا
 لوا ناخ دما ناطلس تنطلس ۱ 9
 هاسشداپر_ دحازو دباع روفتم رایرهش یدلوا ردپ تن سلاح لوا ناخ دجا ناطات 8 3

 ۰ هدنمض كلا



oخراب ۱  

 هن اطلس همص یراءدلاوو نود ندحاتحا هت یسهزدم هوق طرف بولوا دماحماربثک

 راشم تنطلس طاصم دقعو لحو الکو بصنو لزع هلغلوا نوزفا نددح یریقوتو میظمل

 . یدیا امت رهش هداعلاقوف اشترا جاور ندنغیدل وا یسهفاکریغ فک لسم كنابب

 هبا نویاه یامتود اشاب نانس هداز هلاغج ایرد نادومق ینوک یغوقو ناخدمحا سولج

 نوکیتلاشب وللثم کیدلیا تیزمدیدج هلیا دیدج ءاشداپ نماد لیبق"و تدوع ندزکدقا
 یحصتسسكمظعا ردص یششخم سولج یدلوا لصاو یخد اشاپ یلعزوایلذعا ردص ه خون
 ندهراق كنءرونم ةنیزخ هدلاح یفیدلوا ممصم قملوا اطعا ندنهنیزخ رصم نالوا

 n ند رج نی زکلا ا 5 نوا شب هد یدورو هلتهح ییدلک

 دل وا مسه هی هب رکسع فاوط هلهحو تاود نوناقو جارخا نوا

 نوا ش .بونلوا بص رادرس هسرزوا مچ م هداز هلاغحو هنف رط هح مظعا نا

 هتتسم هداز لانج یرلکواب راسب یابرغو راسی ناغولعو رادحلس هلیا یرحکی كيب

 كيبهلاراشم ردص بونابق قیفرت و رومأم هنسودرا مظعا ردص هیرکسع فّلاوط روصقو

 ینلوصو هدارغلب نکل یدلیا معو عوط تكيرح و :!بناح هدنمررحم ینه چوا نوا

 دڅ الال نانو رادرس هدهشاس اد رهم هلغلوا ترخا راد لح بقاع

 یدلر ورب لاسرا هاشاب

 هدنرمدخ هظفاحو هبراح وریندهنس یيا نوا ینعب ندرفس یادتیا د دج ردص

 وات تعرنعهنب دناح نيدو هلا هوق تراک ادب ندنع دل وا زی ییماهشو تیاردو مدحتسم

 نار روق ناح ناللو هدلاو وا نکا رارف رلولهحع نانل و هدهتشب مدقم ندنل وصو

 وب مه ینرامسر و ربمعت و صلح ندادعا "یدایا یرلهقناپ جاوو ناوطخ و

 نادرکج عقاو هدنسوشراق كنوغرتسا رلولهحم هدهسیا یدلیا هرصاحم ینسهعلق نوغرتسا

 .رکسع هبهماق ونبون بوروق یرروک هنیرزوا یرهن هنوطو ودرا هنیراوج ماکحتسا مان
 73 ندنکیدتما ترش ید مساق زورو ندنرلکدلیا نیصرت و مکح هلعضو تامهمو

 تادح رس هبلا راشم ردص هلغمالوا باطم شح هحش هبراود رصاحم نالوبعوفو زواحتم

 نوک نوا نرخ د بودیا 2 ندناو هندو لاک الاب ی راهظفاحم سا كن هنمالسا

 نوجا كملا ضرع هات ی همهم لاصمو كمروس زون هب هن اهاش یاک اخ هدنروص

 هلا یئاطلس نماد لببق دنا فرش ناضهرو لاحعتسا نوت كيرح هلوساتسا بناح

 . یدلبا لافاو فرش لیصح

 9 نانل و هد راوح اشا فبرش نازل و یشلاو هدق دا وا مزاع هب د صاحم یاور و هاش



 یتا هدناور هلکعیا باج یهینامع رک اع نالو هدنجمآ هارهریدتیا لر ینسهعلق نا وجیخت

 ندا 9 ا هدهساا یدلبا ماق هب هعفادم سا هل ران و. یدتشعا ححح رگ ردق ك 3 <

 ناناو هدراوحو هننادلوا جات هبا شا چوا یدورو كنهداز هلافح نانل وا نیعل راد رس ۱

 یا ید یم هترافدمهلوا هاعا باسردق یشات ندنس-هلاغ لالخ یخد ةالو

 سسأت تعش هدنجما یسلاها ناجمابرذا یدلیا راصح ملست هرورضااب هرکص ندقداوا
 دی ازم هنوک نادن وک یتعحو توق كهملاراشم هاش هلس هناعا كرلنا یشات ندتعلو یاس و

 كموحیم اشاب دم لل وقوص هلفلا هنمکح ریز الماك یقاوم نانلو هدلاولوا قرهلوا
 نالکح امدتمو یدلک هروهظ هلساع یتاعلاطمو تاظحالم نان وا ناب هدقاس لصف

 . یدلوا ابه رلکما هجنوب
 ندرادکسا هدنطساوا یعرح یسهنس چوا نوا كيب اشاپ نانس هداز هلافح لاریا رادرس

 ۳ یک و یمدنوا لک مک تا تنزاهدرک رم للالج ییدلک تساد بودن تت رخ
Eکس هدقدلوا لاو هتضراق ندناو همو رر ا ردیا روو نزاع  
 ناب رک ندیلب اه هلارابشم ماش دهسا یدردن وک راما هاش نارا

 هاش یدلوا نایوب هرص یسهقرا ید مرک | رادرس ندنغیدلوا ناور یرغوط اوو

 A تاعوقولا جان ۱ 1

 . هعلق امدقمو هتفیدلوا بلتحخ ندهباقمو رصحتم هاعتا و ها ها یدصقم كمح

 هناوحخم هلاراشم رادرمم ءانب هنکودیا شا هل ندلاها ییلاوتواو تیر یاور

 ما ناو تقم هداع ینیداوا فس هقعال شف ءدعاب مرق یربدآ مامزو
 مرک ا رادرس رایدلوا قاقا نابزمه هدنصوصخ تدوع هبهسن امع كلام هرعسع فاوطو

 یزمت رد هرزوا ترک ینابورشمو تالوک امو تفخ*یساتش كغاب هرو ۱
 قع وط تورردصق هدرررب یتهاش حج A سلا رولوا ناشناتشم هداروا هنسوب بازم

 نيزا دعب هلتهج یلولح كناتش مسومو بويل وا رثأت رکراک هدهسیا یدید ردلومأم بلغا

 رور یسرارهن هرورضلاب ندنرلکدلبا ولغ وید زلوا شم هستن ید هرصاحم یزیربت
 هرلاتشم بمانم ینهیرکسع فئاوطو اما لوصولایدل هناو ندرللح بیرق هزرربت هلی
 هلرلئالوا رادرمم كنیراضمب نداهاو یدلبا راشخا یتماقا هدناو یسودنکو لاسرا

 رکاسع نکل یدمریو قالوق هنیراکدید ردطاتحا ریافمو داتعم فالخ یساوا ناشناتشم |
 at 4 ى 2 7 هب و اے ییا و هدکدتیا انا هاش نعادلوا مقم هدناو كراد 5 .عاط ها 9 ۱

 ید ندنآ و هزاو ا داع هلا قباق ند وک ناو راحات هل اراشم را درس ندا باتش 1 ۱

O9 3 .یدلبا تدوع هللا كرد ینتعاطتسا مدع هعلا یاو یخد هاشو تعرزع همورضرا  

 7 ی. ن و



 غران ۲۲
 سس سو

 لا نولاه یودرا هدنمرح یبهتس ترد نوا تی اشاپ دمع الال مظعا ردص
 هجو" تهج هدقدلوا لصاو هنیراوج كسوا هدعنو هدارغلب بودیا ی ندلوساتسا

 كادک هنیربخسل ن وعرتسا یوم یدلبا هرواشم سلجم دفع هرزوا قوا نیل

 تورو نالوا هدنن هنایو هللا هرب !صا رکا هدهسیا رایدلیا حجر یروص

 تولبر و رارقاکوب هلیرات| بیس ینسلدیا تراغ كراتکلم نانلو دوهشم یراتیرومعمو

 .نادلو ناناوب یسیضاق ودرا هدلاح یفیدلوا شاردنوک هیورلبا هلیتارف یسافا یرچیکی
 ندىم ۱ راد رس فرط یحوصخ كما مالعاو لسا یسلح رارق هب یدنفا دما هداز

 . باوح ندشدلوا تاذر ندتىهو تقال باحا هسلایوم "یضاق هدقدنلوا فلکت

 .  ردقوقرهلوا هتفرف هنلاوفا كنبراشک وزرا اند ماطح مقاطر) بودیا تأرج هب هناقداص
 سما بولوا نوک ناک همساق اهد اریز ردشحاف یاطخ كمتک هلوباج هليا رکسع را
 لاوما یرلقدلوا سزتسد هب رکسع فلاوطو  رولوا لصاح هدنوک زوئوا یعرکی هدا تراف
 یدو دوخایو دارغلب ا نمشد تقولوا رولغاط نوجا لاصيا اا یعانغ

 ۱ وغرسا ىا ضخ هاشدا ضوضخاب زکسرر و باوج هلا رامک دک د لبا هرصاحم

 ۱۱ یکی تش اکو زکدنا یشمروس هدافا یکیدید "ردمصوتصخ دارم قف
 ٠ ردص هنامقتسم مالکوب هلککد( زکسرواوا روذعم ید هسلوا رسم یجتق هرصاحما دمب

 هاج نوغرتسا كرهریدستیا تدوع ینسودرا یرجیکیو رادسب ندتلفغ باوخ یمظعا
 . یدلبا رادتقا مال م

  نانلوا عضو هنسهظفاحم راهقناپ ضعب بولبردن وک هبهنعا هراولهجی« ندنفرط اب امدقم
 یرلقدلوا یسهظفاسح رومأم هدنترادص اشاپ مهاربا نابلاتیا ردق كبجوا ندراولالاتیا
 _ راشلوا لخاد ههلع تلود تمدخ هلبا هسعم هف ولع و ماست هب هنس تنطلس بناح یرلهعلق

  كلذک یراهظفاح ضا نولوآ ندنتاقحلم نوغرتسا یخد هرکوب هلسهطساو هلران وب. دیا

 رانوب و یدنلق مد هل ود تناح ندنف_رط رام وقص تاماکحتسا نالوا عودوم ٥ هرانالاتنا

 . یدنلوا لود هنلود تمدخ هلا هنیعم هف ولعو اباطع یخد

°` OS a TE OE 
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 حتف هليا نامتسا هرکص ندقدناوا قیبضتو هرصاح هدایز ندیآ رب نوغرتسا ةعلف

 راتفرک هبادعا "یدایا امدقم اریز یدلوا رورسم هداملاقوف مظعا ردص هلغملوا ریخیستو
 یدیاهدکشا ین یتسهلوا دادرتسا هلستف رعم ودنک هثب ندنفبدنل و ظعاحم یسودنک هدقدلوا

 .  مهارا ییوم نانلو هدنتباتک تمدخو ندا هرک اذم ینطئارش هریو امدقم یتح
 دعبو ینفیدلوا شمردتیا هرک اذم هاکنا هني یخد ینطئارش دادرتسا بوردنوک ییدنفا



 ت تاعوق ولا ات

 . ردیا تیار یدنفا مهاربا هیلاموم ینکیدید مع م همکیدلوا نیزا

 یادتبا یعوق لدرا نالوا شیاسآ لئان هللا تلود تسلات وربندننامز ناملس ناطلس 7 3

 ندقدلواراتفرک هتاراسخ عاونا بولوا لالتتسا یا وعد " یدصتمو لا را هته رف هدف

 لدرا كرکو راج كرک هسیا یتلخ هجم یدیا راشلوا موکم ءراولهچ# هرخ الاب هرکص
 قاط هنیراناح تیذاو تلذ یراقدلوا التمم هلیرللک هدا تراقحو ط هدایز كب هنسلاها 3

 لارق هنیراودتک هدازکب مان ییاقجو ندنرلهدازکب راجو تسج دقع تیاهن ندنکیدید |

 هدهقباس ٌهنس هلیرلما تبعات ضرع هیهلع تلود فرط قباسلافاک هرزوا قلوا بصا -
 من نالوا ناسحاو رادصا ندیهاشداپ بناجو متو هرکاذم دویقو طورش ندیا اضتقا

 ادعام ندقدناوا ملست هاسهطساو مظعا رس ناتفخو جیلقو جات نوا عسرسو نویاهآ 3
ISهان یدنلق ن یرا رادتفا یوزاب یخد هلا ها هعونتم رکأسع ردق كس " 

 نانو هدنحما لدرا هلاراشم لارق نکیا لوغشم هاسء رصاح نوجا ون

 زا هلکعا هبلغ لاصحتسا هدنسهاحو هب رام هعود اقرب هلیرلودرا هحم

 ب شاتکب یسکب رلک؛ ندو یتم هتساعلا نالوعوقو هزکش ندکد با سیلخت ین راهم

 را َض نالوا ندنسهروهشم عالق كناتسراحم كرهليديا رومأم هیهناعا هلا هدیدج رکاسع |

 لدرا ًاتاذ هموقم ٌةعلق ىدلوا عازننا ندنراطلست یدایا دراولهحع یخد یسهملق

 طبض ندهنس تطاس بناج هبیرغوط ندیرغوط ندننیداوا هدنجراخ كنتموکح
 زای هدنصوصخ یقامعا هتتموکح لدرا هتلاراشم لارق هدهسیا شمنلق روت قعلوا

 یازرا هنس هدعایسم هتساعلا فاعساییم هتفلدنل و مزعل هسا یبطلو کیدا حاطاو :

 تاکرادنو راما هدمورضرا یناتش مسوم اشاپ نانس هداز هلانج نالوا یرادرس قرش

 نالوا رومام هتتیعم هدنراہب لوا یسهنس ترد نوا كيب بودیا رادتقا فرص «هیرح
 ع كردیا تلصاوم هتسلاوح ساملسو 29 ییعوط هزربت ها یک ات 3

 نوا اشاپ رفس یسکب رلکب مورضرا هدقدلاق هفاسم كلتعاس وا یکیا هدنرادرا هلا یهاش ۱
 هلکعا راغلبا هنمشد باح تصح رالاب بوربدیوآ ەتو ناریم رتم رقت یدب 1

 ماس یدلوا رفت کات کیدا صاوا راطسا نوما یرلتد وع هلاراشم رادرس -3 و

 اعا رع نیکیتا نع ۱۱ قوس ًابقاعتمو مقا قرف چوا یررکسع هسلا هلاراش ت

 هلا رلنا بودا راستا هپاحتلا یهنات هقرف ورامرات یهقرف یحرب لوا كنح رد یقاط "

 ردقو هلرلعا تربغ هعاحرا هنسودرا هاش یتسهلحو تعراسم هرازو راک هحراطم یخ



 رات ۲

  هماشخاو مر ید ا یودرا هلا احان روم نکیا ندهمزال تعانق هللا رفطو زوف

  ترد عز قلوا للاخ ندرکسع یفامع رکسعم هدلاح یادتبا م هاش رایدلیا كنج ردق

 9 شوج هدنناب كمرکا راد رس ندنکودا مرد کارا ولس كس شا

 نالوا شاروو س ملودز یک کرک هدنرلند وع ناح قحما تودیا عفد یران و هتاف

 2 روکو س یتمشد یرابضعب كناصا هلغملوا هیراحم زاغآ فداصتلا E نکا ی
 ابو لوّتقم اولریمو ی رلک چافر و اشا رفس هدهسلا رد هديا تدوع هب ودرا

 دارک | )کم ندماشخا هدلاح یییدلوا تشهد بحوم هبهمنامع ی هعقووب یدلوا

 ید یعوح كب نده رکسع فونصو ناشر و هدنک- اب هلس هلغلع یدصاب یرلکب

 اظ یلدلوا نمسد هعدخو لا ف كهعیاشو رخو نار ک هلا رانا

 ندننارف و ناطباض هاو یر کو ردق كح وا ییا هدشنناب كمركاآ ۱ رادرس نکیشلوا

 باتش یغوط هناو و باکرا هرلد هود او تامنهف هرو رضل اب ندنعدلاق هک هتل

 هب هسیسد شخلوا بسر نوما قع وط N E د وع كن و اه یدرا سابع هاش رسا یدلبا

 ضع ناسهنلوا لقلو لصاو ههاکودرا ءهرکص ندکدتیا رابتخا یا رادقمرب هلیا لم

 . یدلوا لئا ههسسخ یاشا

 نآربهرمم هدلناوا بولوا ندنسهمظنم و هفط وم 5 ایل كن ه.ٍلع تل ود ) دا رطتسا (

  روطحم هدشاس لصف یرات# و رادقمو نالوا قفوم ههمظع تامدخ هدنتعم رلاولریمو

 فعض هک راددع و تروس هل دس یرلماظتناو نوناق لالاح | كتسهاس ولراع ناو

  رهراد هلمات نانکسو دنول رلاولربمو یب رلکب وربندتقورب ندنکیدلبا نایرط ناصقو

  بواوآ کو یعونرب هلرالالج یخد رانوب یدیا راردیا مادختسا تارشح مقاطرب
 9 0 تب هوو یادلاق زس ود یرلشاک وب جاش نالوا | وشد ه ره زوسکیارب کم و

 . لاوما تراغو كالا تز هلر قاحتلا هراشلوا ااو رولوا یلالح 13 ییدروک دعاسم

 هر نالوا یشاوشدس كرلىلالج ندا روهط هد رمهع و کیدا رابا مایا راصا هلا هللادانع

 ۱ ن.اسدوب هدهشاس .i رکو هده راع وب كرك ردشمزا ندنلشاک ولب ةالو ید یحزاب

 رک اسع بولوا ندرلنوب همالسا شوبج نالبرق هدقدنل وا راما: رکسع ههتشپ

 . ردنخروم کا ؛درک تیاور یودیا لبلق لقا تاعیاض نالو! ندهبناع
 ترخا راد لحم هدنبقع تعحر هرکب راید ندنآ و هناو ردکمو مومغم هداز هلاغح

 یخد یلاوطوا ندننیدمهلوا رادیاب هدنرافرط یخامشو ناورش هینامع یاما قترا هلغلوا
 . یدلوا لحاد ES كمع هاش



 ۲۰ 7 تاعوقولا مات

 یتش مان لیوط هدنبرق نیداولوب اغا حوصن نانلوا نیبعآ رکسعرس هنیرزوا یلالج
 كشيرلترضح هاشداب تاذلاب بولوا مزاع هلوساتسا راس مز منم هردىا ه راح هلآ ۱ 3

 ریمضلایفام ضرع هدنویاه روضح ًاهافش وید ردیضتقم یراتینع هنناج یلوطانا
 اشا نسح یشک, بوروس تع نع ههسور یرلترضح ناخ دما ناطلس ندنکدلیا

 ینع) كن راقلاح رادحلاس و هایس ردق كسب ترد نالوا دکر ی ورتدنسهءقو 7

 ینصن قرهنلوا ااو اما یرلهع وطقم فاطوو وفع یرههاس مارج تك نیرادورطم

 عفر كنطاست یلالج نیستلاب هنتسم اشاپ دواد ندارزو یرکید فصنو اشاپ حوصن

 یدل وا عقاو نواه تدوع ههلع یو اقاعتمو یدلروس مانعاو ولا هنسهلازاو

 مرسل و هالو و دارنشیوو ندقدلوا ماکب هلحتف نوغرتسا اشاب دمت ل مظعا ردص 3

 اش ورسخ یناریم ريم هنتسوبو اشاپ نسح ی ایر" یسکب رلکب لیا مور یراهقناب یک
 لالحو یسهدام نارا یدشعا تدوع هدارغلب E ندک ردنا رخ س ا راتو ر

 دتع لوصولایدل بونلوا توعد هلوسناتسا هلدسح كغنا تسمها و تالکشم سک یلاوحا

 نالوا مانا روهشم هلیمان اشاپ داص یحوقو نانلو عبار ریزو هدقدنلوا تروشم سلحم

 ردص ها رادرس هنناح نارا كناشاب حوصنو هنیرزوا هجم كریشمش بحاصرپ
 نازرا یخد یهاشداب ؛دعاسم بوشارارق ینا تماقا هدتلود رک ی كهلاراشم

 هب هناهاش تاذو نالوا نادوسق ندقلشاب یجناتسوب هدننافو هداز هلافح نکشلروس
 هسرزوا نارا تاذلاب كمظعا ردّتح هاقوس اشاب شبورد ناسلیا لضاح ترق هداعلاقوف

 تاربتشو تا وت ضعب هقش ندقدلوا رداص رنو اه طخ دیدشو دک | نوا یک رح ۰

 جاقرو لوزنم هرخ الاب قرلوا ردکتمو رثأتم تیاغب هبلاراشم ردص ندنغیدلوا عقاو یخد

 یسهنس شا نوا كس اشاب شیورد هلاراشم هلغلوا لوصوم هقح تر هدنرو ن

 هدننامز ییلس هلسهنما قلوا دشتسم ندهاشداب برش و التعا هرادص ردص هدنلئاوا

 اطعا هروهظ ونرب هدنمان اشاب داهرف ید نواه یودرا نانلوا هې هدنسارح اشاب ردح

 ههنوق هلتهح یسهنانونم تاکرح كرون یاشاب قحا یدلبا ارسا هندناح یلوطاناو

 ردص هلا سسس تلع ندشدلوا ناشر و قرفتم ر EE هنعم نيز سقمراو ۱ 5

e 3هنس هلذلوا رمشتنم یخد یسهئیس لاعفا نالوا ترابع ندضغو عمطو مهتم  

Nيقازوا هب هم الاسا تالام بولوا عفاو هدا الاب ناتسراحم هليا لدرا ا جک  



 غرات ۳1

 ۱۲۲ نگو دبا .دنناب تسوآ كنيد هدنرانک هوط هسلآ یمملق نوغتساوهتیها
 شاپ میهاربا ینیم هنکودیا یمیدب ینج«مهلاق هدهلماک تبنما تحت كنيدو هدهاوب
 3 ینبدنل وا هرک اذم یسعل وا هاتم دفع هلط رش قعلوا هژداىم را هملق روکذم هدنرادص

 یراللا تعبت دیدحت هیهبنس تنطلس كنموق لدرا نكي راشمالوا یضار راولهحیم هدلاح

 لدبالب ندهناع تلود بناح هده سلا رابدلوا روح هتقفاوم راهظا هرورضلاب هنیرزوا

 ارخوم هدلاح یغبدلوا شمامهلوا ریذپ هیوست تحلصم هنی هلغملوا بلط یسهعلق نوغرتسا
 رصع ردص طقف بوبلاق علام هبهلاصم ندنغیدنلوا ریخیست ًابرح ید یسهملق نوغرتسا

 ۳۳ الق نرک ههنمالسا تموکح زوجا هرکی اشا دع الال نالو

 یاقجوب كنموق راج ًامومعو یمیلست هیهیلع تلود بناج كراهقناپ راسو كلف هلیسهملق
 . هدقفلوا حلص رک اذم هلهجووب كردیا ذاختا هلاصم ساسا یتسلوب هدنمکح ریز لارق

 :یدشهلوا هلاوح هاشاب دا ص تحلصم ماتخ هلفملوا توعد هلوناتسا یمودنک نکیا

 هحع "هطاصم دمع
 ۳ لوا نآ رب تلا ب نوجا نت كنلاوسخا یلوطاناو ناربا

 ا دون قرهتلوا تغارف ندزوکذم ساسا نم هنکیدنروک ندلاح یاضتا

 هودیز عقاو هدنن ناصوق هلا نوغرتسا هلیراصخم هجم یدنفا لباه یسضاقو اثاپ
 كب زوبکیا ندنفرط رلولهح هرزوا قتلوا حاص لد عاتجالاب هدنجما راقیاق هدلحم مان
 قمناق ید هنصم ريغ هتسانم "هلده هته هرکص ندنرویم هنس چواو اطعا شورغ

 رایدابا مظنتو هرک اذم یل ما هنیرزوا تدم هنن یعرکیو هدام یدی نوا هلطرش

 : س تىلا ةد س4ح تست وشا نالوا دتع هنس ج 1

 ی کر سم هل داتب نالوا رم کرا نوا رول هو یاس
 صقان قوح كب ندنو هسبا یسهفاسم كن هایوو زواحتم ندتعاس زونکیا هعکاوم نالوا

 هست صع چاقرب e هج هلع تلود هدنتاص وصخ تامهمو ا قوس هلدسح قلوا

 رکسغرسرب نانلو هدنسهرادا ریز كناشاب دم هداز اشاب نانس هدرفس لئاوا نکیا نوزفا
 بول وا راتفرک هنمازېنا یسهبراحم نادسم همنامع رکاسع هقش ندننلناشبرب كنسودرا

 هبلکلاب یراودرا مسج ددع چوا كراوه هدنرلبراح ه"ریتقو یرک او قنای سکعلا

 . ردشعلوا ریخستو طبض یرلهماخ تامهمو هناخ هجو پوط هفاکو رمدتو رهق

  هتش و دارغاب "یوتساو نوغرتسا هلسهعلف بار ناتل وا ربسعآ قاب هدرلح رات مر ا
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 ۲۷ تاعوقولا ات

 هدلاح جش هدهسیا شملوا دادرتساو طبض ندنفرط تاعفدلاب راهقنلپ ماطر, ی راهملق
 راواو هژنفو 9-5 هلضف ندقدل وا التم هناعیاض الش ردنسهع دق دودح هنس ا 3

 هک ید ینتلایا هنسو نالوا هراح او قاحملا هم وکح ورملف ی راقاحنسو هعلق

 نادغ و قالفا EE نده راحجو لا ۲ عیسوت هحیلبخ ندن رافررط هق ولانبو 3

 هنسدرمص هراس تالایا هروبنح نیتکلعو لئاز هلکلاب یرادتقا ناصعو تفلاخم هدنرلتراما |

 یتام مور نالوا مدختسم هدهلع تلود تامدخ یک ینلنامرت نوباه ناود هلغلوا لخاد 4

 ردشعالشاب هفعلوا نیعآو بصن راهدویو ندنراکا "
 نوتلا كب زوتوا یونس هكراولهحم وربندننامز ناملس ناطلس الوا هجنلک هنشحم تاعیاض

 هنستنطلسردقنره انا" یدلوا بلقن» هیهنبعم ربغ ُهیده نکیا طورمشم یرامریو وکریو
 قلوا نری جاغ لاوسماو ار واک نبات هلاوماو سوفت لا فا 2 و
 كرالالج روض رفس هدهسلا رواس هديا ريج عفانموب چ اا كنهمالسا تلم هلدسح 3

 هليا راولهحع كن هلع تلود یهاش مج الا یدایامازاتسا یتسرارخ كنلوطانا هلیروهظ
 هدادرتسا یرلاکلا ناورشو نا رذا هلردبا دا ما تصرف یتسلوا هدقمشاضوا

 یدلوا باشردق

 داوم ید یخ رات حلص نالوا یراهناعاش عبط داز كنيراترمذح ناخ دمحا ناطاس
 . ردشمالق مترو تس ندنغادلوا دوم ینهح ورشم

 رردزاعا یتمدخ كنیر يه مدروا ۲ هجرک چت مدلیا لاسرا رادرمب هدحرس دل هڅو

 رردایند مرولرب نوج رک زللق هیهسمک چ ماظن هریا هرکسع بولوا هدوسآ نامزر
 ررداغوغرب هع هدنا راتوسا مزب یعزر چ نوک هدحرمم هرا رلاب هک لوا لا 6

 رردامظع تلود كمردک ندلوپ لوا یا چ ودع ناله راخ یەک ء ار یدنوط-

 رردانعم رب وج مزال یخد یدخ یحراخ چ " صالخنوسل واسا ویسونامارقندیلالج مه

 ررداتتسم هک هرزوا راکوب امامدلوب چ رظن ی ریزو هدیقا رکف بئاص یار
 رردانادو لفاعلوا هدح رس ردنوک یدید چ باطخ بودیانوحشااشاب دام فتاه تقاع

 ررداند هر او :٩ دار لوا كدام و و دضس شير كنس ردشعا لصاح ۷۳

 ررد الوا ےک هن یه هدمتمدخ ردبودیا یعس چ مدل ا لاسرا _ یا هرزوا رورسو

 ررداشاب دا ص دهح ابلاحخمرات یدلوا و ینمشد هجارخ عط 3 اه در دا شاب اتع

۱۰۰ 

 هت ص یراتموصخو توادع كرلولەح# هدنقح یناقحوب ناوتشا نالوا یار لدرا ۱

E.هلا طلاسو ضع رةياور ىلع ندنرلقدمهلوا رد تقم هنشرب ا نکل تولوا هدلاک  



 رات ۲۸

 دات ءاقح هلنا موق یاسا یافت ا ی یر وا وه هاو نر ی
 یلو كروب نم ید دوا هماندهع نالوا اطعا هافوتم لارق امدقمو هنغیدنلوا باختا

 او كهلاراشم ندهنس تنطلس بناح یف هنکودیا روطسم یلدهع

 ویکی نالوا م : e ماعا یحاص صا مظعاردص یدنلف رفوت هلبا نواه تاقیرشتو

  بودیا مارخ ۳ و اصتم یا ےک نالوا دزاق هی شورظ كیب
 و هدنلوالا عبرو لصاو هلوپناتسا هدنمرحم رخاوا یسهس یتلا نوا كيب
 : یدلوا لع ص هرادکسا یارح نوا مظنت

 نابلالج یاصشا لاصتسا ت

 ا سیلک هلهجو قلفاحواو 0 هدقدلوا رادرس هنیرزوا نارا هداز هلاغح

eهللاراشم زادرس یدشعا هجو یا ات کا نا هداز دالوساح نالوا  . ِ 

 ` تاقالم هلا رکسع مظتنم ردو كرد ناسح وا نکیا ردیا تدوع هناو روم

 ۱۳ ا تلخ نیتتیدلوآ لوقف كمامشت ههرام ماکنه :مدنقع ىلا
  هروبنمریم باح تلایا نوجا یسهناخعفد ءانب هنکیدلبنایصعتیار عفر كب ىلع یسداز
 3 باحاو ندصعو تریشع بابراو ندنکیدمهدیا نانتمطا لصح یخد هسیدنلوا هجوت

 هدایب و یراوس ردق كس قرف ادناق .هبهسنامع هفط وم 9 هل رللوا ندرادتفاو تور

 : . ندنیدلوا رساحتم هبلغآ تسد "هلاطا هني رلف رط صم وماش كردبا كرادت همظتم شوج

 | یللوطان اب اسان رخو یک لبوطو دعس هرقو یلغوا ردنلق مظعا ردص

 ا دالومناح هدا لوا كرها هاکن فطع ةرالالج نالوا هدکملا بیرخ

 4 دهن وق جاو هدهار یانئا یدلوا مزاع یرغوط هناح نت ىىلدغاط

 [ ءدنداوج ۱3 د رکصندک دا مادعنا ةرفح ةتخادنا ینساقشا یلالج كف قفوا ییدرک
9 E 

 .. یدلیا ربمد و رهف یناقشا داوس قرهلوا رفظمو روصنم هدهمظع هراحم نالوعوقو

 3 ۲ رود تریغو تعاجش راهظا هداعلاقوف اشاب نسحی ایرتیسلاو یلیا مور هدهبراحوب
 ۴ ترازو صاوخ ءانتا«هتساعدتساو تلطو ءانب هنکلپ هلفلوا تامدخ رتفد بيز هماخ

 ۲ لبخدهب یهاشدابهاکرد نانک رارفآ مازهنالادهاشاب ىلع یلغوا دالوساحوناسحا دعا هلا

 3 .  یدللق رقوم هلنلایا راوشمطو رهظم هنواه وفع ندنکیدشود

 لحم ًانومطم ۰ ناخ میرف هدنلالخ یسهنس ىلا نوا كيب وبشا
2 
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 ۲۹ ٠ تاعوقولا جات

 اسا ه قاع دنس ,EE ىلغواكرەيد ردتصو یردب ییماا دق ترخا راد
 یسلوا تموکح ؛داسو دعاق هبجوت الب هدهسیا رایدلبا ضرع ههناهاش فرط یتفک هليا
 هدعن بوزک هلا اشا نسحیلد یلالج تدمر ندنکیدلک نارک هیات شمل فرظ

 یردارب كهيلاراشم موح نالوا مقم هدلوبناتسا ورتدامز لواو لا هن واه وفع

 یدلوا لصاو هبیاخ بصنم یارک تمالس
 یرایکب رلکبو یهبرکسع فّاوطو فقو هدنتسه یتغاحوا یرحیکی , مظعا ردص 9

 ندهاشداب فرط یدشلوا ناشناتشم هدلح یسودنک ب و ی ات و نا

 ٌهیوق و عیدو هاشاب دمحا هداز یکعا رادرتفد هنیززخ نالکم زال یساردنوک هن وياه یکشم 3

 یدنلوا لاسرا بونلق یترومآم هوالع ید یللاو ییا مور نوحما یرادتقا یوزاب

 بوریدیاص یلوب هلفوخ یلالج ندنفبدلوا ندلاتقو برح بابر هبلاراشم یاشاب هدهسیا |

 لصاو هرادرس عمس ینیدلوا یلاتحا كملیبهدیا تک رح ةو زای و: لخاو هە

 امغی یارقو تاصق راس نالوا هدلاوخواو ینرارهش اسنغمو هور صوصخاب بولوا

 دیدانض هليا كرد ینغیدلوا هدسر هتیراودنگ / لاصتسا تبول ییعوا ردنلف ندا جاداتو 8

 یەنیز > قرەلوا ممت د 0 یتشردف كسزو وا هلسل اتوعد هنتفافر یالالج ر

 رک اسع مظعا ردبص ینم هنفیدنلوا راختسا ید یرلقدلوا هدنسادوس كما سالتخا |

 ندنراهدرکرس یلالج یدلبا تکرح ندیلح هدنسمخ رخاوا قرهبقاب هنعاتجا كنەيناع _
 یملکج هنیرار, قاذوا كنلوطانا بوبا زیوجت یهلباقم هليا مرک | رادربس یرایضمب ۱
 هه رام هاردیا شرد تلق ٤ هل رکسع هدب ون اه یودرا یشاطرب هدهسیا رالی دلا بیش م
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 یر ترسم ربخ ینیدلوآ تموکح ؛داسو دعاص بودیا عفد هلتلوپس یهناغ كردیا
 . هلتوعد هنوبامه باکر هلفلوا یلالجاو تقفوم هموظنم دازتسم كریبد" بحاص ردص
 هیواد تافتلا بولک هلوساتسا هدنناضمر یسهنس ید نوا كسب ندنفیدنل وا فطلت

 ۲ ۱ ۱ . ردشلوا رهظم

 شاپ فسوب نالوا عمتج دنول كسب شب چوا هدنشاب بولوا یلصحم ندیآ
 لالخ ةا روللوا ناسحا ترازو اک بوژدب رک توکم ه یناطلس هجاوخ امدقم

 ۱ یاران اواو سشملوا هدعاسم هنساهدتسا هلکهدمردنا دهعت یناکتتو رهق كساقشا
 ۳ ا ییدلوا شمللف توعد هواه باکر :هدنراقدروس فیر یهتسورپ
 ٠ ىدشم لا تکرح هنیرزوا اقشا هدهنو تباحا هن هلغلوا جازلادحتم هليا رلناو تریس یلالج

 : كب هعلق هعطق ىد قلا نانو هدنطض دی شواح یلصوم نالوا یرصتم لیا 2 هدر

 . ندنبدنلو هدکماعآ اغصا یتلود اوا هكرهنءوک هنغاب رص كعقاوم ینیدسلوو هتتناسم

 . باما ییروسهطو ثودح كنبراتعج یلالبج ونرسزا SES زوال هارو
 ٠ رادکسا هلیسهعیاش كمتک هنیرزوا ناريا ایهاظ مظعا ردص یتیم هنفیدلوا راکشا یکجهدیا
 ۳۲۱ لار ركن نقم يدعو دغو بودیا لالجا تاقدارس بصن هنا
 یرمدن و لتق هلا لحلا فئاطل لامعا كشواح ىلصومو توعد هواه یودرا یروب

  هتباحا مدع اشا فسوت یدلبا تاملعت لاسرا هاشاب راقفلاوذ یسلاو هبن وف نوجا

 - هرورضلاب ندشیدمردنوق هترزوا ودنک ینتفص كللالج صوصخاب بوصهدبا تراسج

 اسلم ةوالع هنصنمو مارتحاو ربق و هدایز كي مظعا ردص هدقدلوا نواه کیش لصاو

 حش كشواح یصوم بودیا هلازا ینماهوا هلکعا اطعا یتاریو هبیجوتیخد ینغاحنس
 " بلج هبهننوقو نیمأت یشواح رو نم اشاپ راقفلاوذ یدیا هدکعیا تقو راما ًاقرتم هنلاح
 ٠ فسوپ ید مظعا ردص هلکل | لاسرا ییعوطقم رسو لق بوروشود ینیتصرف كرديا

 - هدبالواو صا ینتکرح هترزوا نارا كمظعاردص یراترضح هاشداپ یدلیا هلازا یناشاپ

  بجوم تکرح نیزسقملوا فرطرب یلاوحا كراروبض هبلاراشم ردص هکدابا ماربا
 مهاشداب بوراو هنویاه روضح ندنغیدلوا هدکمنا راذتعا وید رولوا تواقش دیدج
  یدلاق عنام کمتک هشیرزوا نارا قتراو یدنلک ندنقح كنیوق نمشد ییا هفلکالب

 ۱ هقرش بناح دانا ةنس لامل هلاءاشنا ندنشبداوا شل راذک رفس مسوم هنسوب نکل
 - تامدقم طس كرهبد نوسلوا یرفس رادکسا ید نمرفس یهنسوبو روئلوا تنم
 ی وط و تلود ناکرا یخد مظعا ردصو یدارومب یازرا نواه هدعاسمهلکعا هلوقعم
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 ۳۸ تافول وان

 ا لق هلو باتا هدنناشش یتهش نکس نوا كس 0 8

 كلم مزاع هدنلوالامبر یسهنس زوقط نوا ك یارک تمالتس نالوا یا عرق

 تاعغدلاب روفغم ناخ یدلوا یلاخ بصنم لئان ناغیارک كبناج نانلو یاغلاقو ینادواح

 . ردشملا تبلاغو رفظ لصحمو تراغو به ینراتکلم هلو سور

 تام زاول مع و تاغ ود مظنت ا مظعا ردص هدنلئاوا هرو نم هند

 زرت فلم هاش بودا تاصاوم همورضرا هدناعش طساواو شد ی ندکدسا

 لوصو هزیربت كلردیا ینامع بکوم هجوت هبناوا هلغماوا رابختسا ینبدلوا هدنسبلاوح
 صحو دوعص ههقهاشلابح مان باخ رسو بیرو هنلخحم یزب بت یهاش مگ هدهسلا یدلوت

 هللالد یلاثما ینح هلوا هدوپس قمشایغوا هلسهظفاحم رامعا كناحابرداو ندنغیدلوا شما

 تدوع هنساتشم رکبراید نویاه یودرا ندنکیدلیا برقت ید اتش سوم قرهلوا مولعم
 رکاسع هدعاق یرلکدتیا ذاخنا وریندنسهراحم ناریدلاح ا كنهءوفص ناهاش هکنوج یدلیا

 رورلابعص كرديا هیلخ ینهجوت عقاومو بانتجا ندهباقم هکدروک هحیلتوق یهسنامع

 بوروشود تصرف هدنعوفو یر دوخابو تدوع كنوناه یودراو كلا مارا هدرللح

 هدنارا كلام هسبا یناعلاطم كنهلع تلودو رصحنم هنئروص كمل هلوا لا هتشرب

 كمج كلام هحقدلوالزازم هیوفص تموکح ینمآهننیدناوب شملا سسأت ىش بهذم
 ها یلاها جاعزاو الات تار هدوممس ندنفحهسمهل وا نکم یسل وسط هدلاو طض

 هدنزکيم كلا هلازاو وح ینتتصعو تکو سش كنەبوفص نادناخ زکلای بویملشاغوا
 هاش هدهسلا یار باب ونک نمضتم یوعد هرح نادسم تاعفدلابەىلع ءانب یدا واک :

 . یدمشانی هرااروا لاو

 نارا هلاصم دّمع

 ناطلس بوردنوک رابعیلباو همان" مج هاش وربندیلهدیا تکرحندرادکسا مظعا ردص
 اشا داهرف یخد هنس تطاسو هدنساحر قعلوا حلص دّمع هسرزوا یدودح ناعاس

 هک مال ینبدلوا هدنسا وعد یمیلست كنرلاکلا ناورشو ناورو زرت هحنح وم ییاص

 هرزوآ قلوا یموکریو كراتکلع نانلوا.بلط هدنهاش همان نالوآ دراو هتساتفم 0

 قفلوا هلاصم دقع هلیطرش قفلوا میدقت اشا راسو ریرح كوا زویکیا یونس نا و
 کو هٌ ارا تاشام تروص هلئدصف لافعا مظعا ردص ندشدن وا زر یساعدتسا ۳

 3 يدشمقج هنسارح رکیراید هدنلئاوا یسهن س یعرکی كيب بودیا ضع هواه بود



 غرا ۳
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 بولوا ترادص دنسم لئان اشاب حوصن یسلاو رکب رایدو ترخآ راد لحترم

e 
 ددح رد ص یدنل وا PF دقعو هدعاسم ههاش ساعلا هل هر وصنم ۶5 ابن تحایتسا

 . یدب ردق ههحینتج یسحلیا ع هليا هدوعوم ٌهیدهو اطعا فارصنا نذا ههعمتحم رک اسع
 باکر احصتسم ییجابا هلا هر ول ص یاشا ودعل تودنا مارا 4 زاید یا ۳

 .یدلوا لصاو هنویاه

 9 ا تناحلراثل وا ام هنیرلت اما نتکلم 1 EI یرفس هم

 . یتلم مور نانلو هدننامدخ نوباه باکر ندشدلوا هده ولطم هحرد یراداشاو تعاطا

 یرحکیو یت دفا ناود ندمالسا لها هنیرلت عم و صز راهدو و هنادغو قالفا ندنراک |

 لوزعم ندساوس قرهللوا نعت یره ىلج ردق زا نکس یدو یساغا لحم ندنناطباض

 یب ناد امدقم یدشملوا داعقا هنیراتراما رقمو لاسرا هلبترشابم اشاب رع یجناتک

 - هلغلوایورتویالما یلک هدناتسهل بولوا ندنراسسنرپ هل هنمود یسهجوز كنهمرا نالوا

 قرف زوتوا ندنقلخ هلو سور هلتفرعم هدازکب مان قسروق نالوا یداماد ندسور یارک
 هرارف یب نافتسا نالوا بوصنم ندتلود فرط كردبا موج هنادغبو عج رکسع كيب
 ۳0 رک هتسو ودا تاع ندشلادنتتک اتشاب نسح یار ندنکیدلیا روم
 ا ببر هفاک رکاسع ندنسلاوحهنوط هنتصم كناشاپ ردنکسا نالوا لوزعم
 كنهرون نم هدنجما نادغب هملاراشم یاشاب یدناوا مانعا هبنال وا یسهنس کیا یعرکی كيب
 هواه باکرو رسا یتداماد هلبا هسنمود قرهلوا رفظوزوف لئان هلباقلایدل هلیرکسع

 . یدلیا رارقتسا بسک هدنراما ماقم كي نافتسا هلکا ریست
 نالوا ندنسهلاللس رک روهشم لمان یروتایو نانلوب هدنماقم یغنللارف لدرا

 . .كلدرا یاما ندشدلوا لاظو روهت« تیاف ردفورعم هلسات لارق ید 4 ؟روباغ یرونا
 هواه باکر ندننایدعتو لاظم یدیا راشللا لبم هراولهح و جورخ ندنتعاطا یسیژثکا

 نالوا شی تلاخدهب هلعتلود فرطهدننامز اشاپنسحیجشع_ امدقم هلفعلوا اکتشاهعقرعفر

 یاغلاقو اشاب و قرهنلوا صن یلارق لدرا روباغ نلتب نانلوب ندهروب نم "هلاللسو

 ۰ رومام هنصت كدیدج لارو هلسهلازا تالوزعم لارف یراددوبو نادغبو قالفاو ناطلس

 هدن رلفدلوا لخاد هناتسل درا ندلګ ما ود روج قرهلوا عمتج هدرا وشمط یسهلح هاب رالوا

 نالوا تراما اک بوصنء لارق قم هک دلا نصح هنسهعلق تاراو روب نم لوزعم

 ندهعلق نانل وا 6 لوزعم لارف و ندقدنل وا داعصا هتموکج E رغلب لدرا
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 تلود فرط قباسسلافاک رلهعلق مان ءونایو ریل نالوا BE ت اڪ /
 یدنلف طض ندهلع .

 ` ندنفرط دیدج لارفیرافدلوا هدنناتشآ كعا ضرعت هدودح ناتسادرا ككراولهحم 3

 هلسءهوالع هدام یا نوا یسهقاسس تادهاعم هحع هدناواو قحا هدهسبا شعلوا امنا

 شعلو ندطنا رش "هلمح ید یسمامنلف زواسحم هنیدودح ناتسادراو شهلوا مک و قين س و

e:دهع ناسلوا اطعا هنتموکح لدرا ددو راعشا "اباوج ینیدلوا ل كنوب  
 لدرا طقف بولیرو تصخر هنسارجا تالواقم ضعب هلبا راولهحم یخد هدنویاه ةمان
 یدنلق ریطستو جرد یسمالتاص هعلق هراولهج٤ كرکو هنادخو هل رک ندنکلام

 بونیس بوقیچ ندنربنیزوا هلبا راقباق كجوک رولوا ریست هقیاش یسایقسشا قازق
 یتشقش ینادناموق یرلهنیفس هنوطو یسکب رلکب یلوبکت یرلکدلیا تراغو بیر ین رش
 هدنندوع كنهرون نم یاقشا بویلکب ین زافو یزوا هدفدلوا یعومسم كیاشاب ميهارر

 ینسلک رادقم هقشندقدردقارب ییماهاو لاوما یرلقدلا هلبا موج هنیرارزوا ] رو و

 قازقو یا ضرعت هنادغ قلارا قلارا كلود هل نکل یدلبا رسا ینسهشو ربمدت
 یهاشداب بضغ بجوم یسمریدتیا تراف یبرللحاس زکد هرق هلتصخر ٌهئارا هنساقشا
 لبامورو هنسوب هلاراشم یاشاب یډلوا ناست رادرس هنیرزوا هل اشاب ردنکسا ندشیدلوا

 رکسسم هبرومألا سنح یراهدویو ناتکلعو یلارق لدراو کک

 وشراق كرو نمر هلتمظع تاقدارس بصز هر هلروط بودیا تلصاوم هب ینامع

 راکبلط هب هحاصم دقع را ولهل نکا هدقع رضاح ههراح هلسودرا هل نانو هدنفرط "

 ءزکد هرق كنساششا قازقو قماغلوا ضرمت هنادنبو قالفاو لدرا هلتروصرب ندنراقدلوا

 هلنامزو تفو ایادهو وکر و نالک هلیرب و هنناخ مرقو هوباه باکرو قلوا منام هنیرامقتج

 . یدنلق هدهاعم دقع هدنناضمر یسهنس یتلا یعرکی كيب هلیراطرش قمنلق مدق

 رابرکید ناربا رفس روهظ

 نالوارومأم هنلاصبا نویاه ٌةمان "اقفرت هنسحلبا ناربا نالوا دراو هدهلاصم بقع
 یتیم هنکیدلبا روہظ رثا ندهننقم ٌهيدهو ربخ بیرق ههنس ییا ندشواح ینطصم لا

 نالوا مظعا ریزو هرکص ندنلتق شاپ حوصن قرهنلوا رفس نالعا رارکت هنیرزوا نارا
 هجرک | یدشلوا نیشناتشم هداروا بولیردنوک هبلح هليا نویاه یودرا اشاپ دمت زوکوا .

 لصاو هناو كشواح یلبعاو كنهطورمشم هبده هلیسیحلبا ی مان مساق نورو ارخوم تن
۱ ۳ 4 ۳ 
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 ا ا یدنلوا ترشام هنسهرصاح كنسهملق ناورو تکرح هدنراپملوا

 دام شح هحش تابراحم نالوعوفوزواحتم ندیآ چوا ندنیدنل وا روصق هدنباحصتسا

 ماقمو لوزعم هلتمهت تکرح ءوس هدنلالخ تدوع همورضرا هلاراشم ردص هلغماملوا
 سلبارطوشٌما ریخست و تف یرانک ناصروق قوخ كي هدزکدقآ ماس یتا

 اسشاب لبلخ نادوسف نالوا شبا مادعا ی یناد رفس نالوا لغت زارفا ۶ هدب ی

 . یدلوا لوصوم

 ۱۳۲ ۱ رس ندلوساتسا نوحا یرفس ناریا.دیدج ردص یسهتس قلا یمرکب كم
 كهلاراشم ناخ ندنفیدلوا شمشق رومأم هرادرس تفافر ید یارک كيناج یناخ میرق

 . یدلوا نشناتشم هد رکیراید ینامع نگر وم اقرت هسدورو

 لوا ناخ ینطصم لاطلس تنطلس

 ۱۳۱ اس نالوا ا سواج هدنشاب ترد نوا بواوا ینابع هاشدای يحدرد نوا
 اک لب هرکص ندک دروس تنطلس هنس ترد نوا یرل:رضح لوا ناخ

 قفوم هنساشناو ان هلغلوا ترخآ راد لش رم ینوک یجنکیا یمرکی كنسەدعقلایذ

 7 رابدنلق نهد هنیراهرت نالوا هدنراوج یرافورعم عماح یرافدلوا
 بلاغ هنیراماظع فالسا هدحالص ودهزو هدنصوصخ تادهنم كرت هلاراشم رایرهش

 املعو هنیمرح “لاها بولوا بغار هنیرارطاخ بلج كنارقفو املعو تاداس ماودلایلعو
 راشیاو لدب هیارقف یرافدلوا علطم هدنرلف رشت هبهنرداو هسور صوصخابو هنایو زیمو

 كب یخد هدنها ینانبزتو ریمعت كنفرش نبمرح ردروصتی امقوف ایاطع یرافدروس

 ارتشا هنوناا كس ىلا هلدم ناطلس یراردب تح بودیا فرصو جرخ لام قوح

 هلیا داخا تمبق یذ رتاسوتوفای هعطق یدب یعرکی زویکیا یسالا مان غارحبش یرلکدلبا

 هرزوا قلوا یسهناشن یوم بانج مرک هجو رو رب دسا عضو هسرزوا هحول نوتلار

 و ینابلح و فا رش مدق هحوعروص ی دنفاط هنشابو شا میده

 . ردراشمر,دتیا مقر و رب رج ین هعطق وشا نالوا یراهناهاش

 كلر هاش ترضح ررد مر یمدق 9 مئاد مسروتوک هدمشاب یک ماج هلوت

 كلکواهنمدق روس نیزوب همروط اسم » ردحاص مدقوا تون رازلک لک
  هاشداپ ردشلوا عقاو را یخد هنیرانویاه سولج هکیدیا رار ویب صاخت یتخم
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 e تاعوقولا جات

 بر" هدنقح تلود تحن تئارو یخد یسرب ندننساحم لح كنیرت رضح هلاراشم

 ینداهش هدنقع یسراحم هوصوف كلوا دام ناطاس کن وح ردسلا نوناقو لوصا

 بوقعی یردارب هلیدصق هموهوم هنتف عفد بودیا سولج ناخ دیزیاب ی بم هنعوقو -
 ناطلسو ناخ مریدلب یدشملا شف هس تعدبو یراهرکص ندنکیدلبا هلازا ین یلج

 هلراندیا تأرج هالتاقم هدبولوا یحاص رکسعو بصنم ولل یراهدازبش ینا دیزیاب "

 دارم ناطاسو ینا ماس ناطاس مظع ردغوب هل هسانید یرورضصا یراهاغ عقد
 تیارس ردق هتراموصعم نالوا اوزنا نیشن هلوغس اهنتو كت هدنوناه یارس كشلاا

 راهناسفا هجا هدنمض هبلست یعانا ناهذا ینیم هنسلوا نورد غاد هقلخ مومع ندنکیدلبا

 . ردیا نارود هدماوع ٌهنسلا الاح هکر دشملوا سسر

 زکلاب بوشا یدعت هیییطصم ناطلس یراردارب یراترضح هلا راشم رایرهش

 تایرذ دلوتو هم لاسراو اغلا: ینسهیراح ةدعاق یسلردنوک هننصانم هرشط كناکدازپش
 اتفوت هراس رو تدصو هلک صصخ هناکدازهش رک | یتنطلس حر هلا عنم ىنرلما

 . یدنلوا سالجا هتنطلس تخم ینطصم ناطلس هلاراشم یراردارب

 یا ناخ نامع ناطاس تنطاس
 د وهشه یتفاس مدع هدّمع و لحو د وقفم یسهریغ هوق كلوا ناخ ییطصم ناطسلس

 ل

 ا

o 
 تماخ هليا تلود ناکرا قافتا هدننالامیبر رغ یسهنس یدب یرکی كبب ندنغیدلوا
 هب ینا نامع ناطاس نالوا یناح دمحا ناکدازبش رک او عزن ندنرادتقا ی شود تنطلش

 ۱ . یدنلق سالا

 كردیا تکرح ندرکپ راید مظعا ردص هدنسلوالا یذاج یسهنس یدب یرکی كلی
 یسلاو هدنراقدلوا لصاو هزبربت تاقاللایدل هلیا ناخ یارک كسلاح یناخ مرق هدناو

 قیقح ینیداوا شلیا قوس یرغوط هلبدرا ینسیلاهاو هیلخ یتکلم ناخ یافجراق نالوا
 اشاپ قاب رادرتفد  یدشود هتسادوس ینراغ كرلنوب ناخ یارک كنناح هلاراشم هلغملوا

 مزح فلا كلا راغایا ردق ه هفاسم كلتعاس قرق زونوا اما نالوا هدومزآ راک راسو

 رولوا بجوم یغلنفر .یسلوب نوغروپ هلرکسع هسيا رولک مزال هلتاقم اریز ردطابتحاو
 دلردیا قشرت یب رلکب چاقرب مظعا ردص راجان ندنغیدلوا رنا یک راک هدلاج یرلکدید

 هدارح مان وارمم بيرق هلسیدرا هلبا راخابا RA نوک ییا هلا تصخر را
 ندنغيدلوا سلب | قرقحت یتراموحه تروص كرات و ناخ یاغحراق هدهساا ریدشب رانی ر
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 E غرا ۳۹

OAK Ay EEا یسوراباو ماظتناالب هسناعع شوج یدشع_وف هراوصو  

 ند رافدلا هبتروا یرانوب راسناریا نالوا هدراوصوب هدن رلکدلیا ترشانم هب هبراح ربخ ف

 یودرا هلیا لاح جوک رایکب رلکب ضعبو یناخ میرق ندنرلقدنلو نوسغروب یخد ًتاذو
 رک هنیرزوا كنو یدلوا رونسأمو لوتقم یمادعام بولوا باستردق هتووع هتوباه
 ندنروهط هعحق هئداحر والثم یسهعقو هداز هلاغح تولوا تروشم سلحم دقع هدن وياه

 e هلغلوا ریذب رارق قملوا تکرح یرغوط هوراباو تدالنج راهظا ًازازتحنا

 < . یدنلق مارا مایخ بضن هنسارح وارس نالوا ماک هکر عم بولیدک

 ی هرکو بوبلوا یلاخ کوک بردم ید هلیزاس حاص سابع هاش
 ینبدلوا شنا هلو عفر هل ینا مھ وح نالوا هدنرادق ص كنهوفص ناهاش یتحو

 ققح یخد هرکوب یکودیا ترابع ندهدنافالب بعت یرارغس ناریاو هنفیدسلوا راختسا
 تقفاوم هام دیدح هحنحوم طورش نانلوا دقع هدننامز اشاب حوصت یتیم هنکیدلبا

 زا هک اوفو اد وک ۲ز ورا CEES ندنف رط هاشو ید وا

 ۰ یدنلو مرده لس یار ترد رار هلا هطو رشم هبده یخد هواه فرطو

 ناو ماقمغاقو راتفرک هلع هتکس مظعا ردص هدنلالخ تدوع هدافوت هد

 . ردشلوا راکماک هلنواه رهم اسان اشا دم باس

 هدهسلا یدراقح ندنلا یترلاکلا ناورشو ناحابرذا هلع تلود هتک هحاصموت

 نیدهتج هاو نیزک باسحاو هب هقیدص ترضح نینمولاما هدنویاه ٌةماندهع نالیریو
 راسو لاخمش نالوا رادهیاو هلتعس هیهنس تطاس بناحو قماملوا نعط هننارضح

 یرلکدتیا انشنا هدنرانک رزح رحم هلراولهسورو قمامناق ضرعت هناتسغابط ناکاح

 هلخادم ندنفرط ناریا رک اسع هدقدناق ثسشت هنصوصخ یشو علق كنسهعلق كرت

 . ردشمنلف یطست و جرد همزال دوش ا رادهرونسو دودخ هل راطرش قمالوعوفو

 .ءرتلکنا ندراتلود نالوا هلماعم بحاصو رادلحاس هدزکدقا كنهنس تنطلس

 راولالاتیاو اناا هلقمالوا یسهلاصم هلتسادعام ندنرلتلود كيدنوو هحعع و هسنارفو

 یراناصروق یسهطا هطلام صوصخابو ه رح نیافس نانلوا زیهجتو بیترت ندنفرط
 تلم نوتب هکلبو یسلاها اقیرفاو هنیرلقدلوا لوفشم هلتراغو بہن یهمالسا نفس اماد
 مصخ ی الوط ندهالاط تاکرح یراقدلوا رساحتم هدنقح رلولسلدنا ءلرللویناسا هبماللسا

  رازح لباقم ه.راناصروف اساساو هطلام ید هلع تلود ینم هنغادسنل و یرایوق

 هیره تابراحم ماودلالع هدننی, رلنوب ندنکبدلیا ثادحا ینراقاحوا سلبارطو سنوتو
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 ۳۷ تاعوقولا اتن

 هزکدقآ نویاه یامتود یخههنسرهربارب هلبسلوا یراح امخاوتراغی رلاحاس یرکیدکیو

 هلیذخانغلاوماو ارسا كارهلیریدتیا تراغیرلءررزجو لحاساینابساو اللاتیا بوابراقچ

 طبض ییهمالسا نفس ندیا دشو دما هدننیب لوبناتسا هليا رصمو انغا هیرکسع هفاط

 كنفرط نیربانب یدیارونلق اتتعا هناکتتو عفد كراناصروق نالوا نی تصرف هیالتساو
 هلا هیدف یاطغا یرلللوا تردق بحاص هلغملویارسا ولتلک شهلا ندنرکیدکی هدنرللا

 هحنلود دوخایو هجرلقاحوا روک ذم اضمب رانابلوا یناماسو تردقو راردیا سفن صیاخ
 دخ كمکح داروک هدراک هدناقوا تک ۱ هدهسیا رارولوا دنفتسم ندارسا "هلدام

 نوتاصندرارب یراقدنل وب ینراربسا مالساهننُکمان ربشغ ندنسلاها ابوروا یدیا رارونلوب
 ندنکدلبا تمدخههح نم ههمالسا تلموتور سک هلمتراجحم كملا عیب هنیرابل و تولآ

 هلغلوا مدختسم یخد هدنسهطاصم هحء بودیا مازتلا هلما قلهقود ینسهررزج هشقن

 هلا لاوما لدیو بلاط هل هدو و نادغب رک یدشلا مانو ترهش لصحم هحتل ود

 یللاقرق هلیا هناغتسا ندرلولهل هدقدلوا عقاو یلزع هرکص هنس ییا بولوا بلاطم لثان

 یدابا ناصع نالعا كردیا عح رکسع ردق كب

 ندکدلیا مظنت ینفاقوا هدقداواتوففرشم اشاپ دما هداز جکعا روهشم رادرتفد

 زارفا ردبا یناثع یاربل كيب قرق ابیرقت هروک هنباسح نعرصع هکهْا كویزوب هرکص
 عفد كنساقشا قازق ندیا تراغ ی رللحاس زکد هرق بوقبچ ندنرهن یزوا ائادو

 هموقص ٌهعلق ندنکبدلباتبصو یفغلوا فرص هنسانب كنسهعلق یزوا هدننمض یراترضم-
 ردنکسا قرهنلوا لکشت یلایا یزوا هلقاما یراقاحنس قاحوبو نامرکقاو ردنبو انب
 هلاراشم یاشاب نوجا یربمدن كودو هلوكروب نم" ىصاعىدىشمنلقەج و هب یزاغ یاشاب

 یم رکی كيب هلففلوا قیفرت هنتعمیسکبرلکب هرتساس هليا ناطلس یافلقو نییمت رکسعرس
 ران نوک زکس نواو لاتقو برح فوفص بر هدنبرق تورپ رهن یمهنس زوقط
 یدنلوا لاغشا رازراک

 ندرانات موم نکل بودیا ترشاس هتدوع یشانندننیدلاق تمواقم یاراب هدرلولهل

 بقعتیشدرارج رک اسعورانا شوبجوراردک هلرهژیدینراهبرع هنیراهقرا نوجما هظفاح "
 نایفط هدنراقدلوا لصاو هلح مان یشاب دیک هدنیا نوک چاقرب هليا لاحوب یدیا راردیا "
 هلرءزوبیروبنمرهن ءانبهنکو دیاناشیر كب یرالاح یخد ًاناذ بولوا رویم منام ہراواھل ره "

Oندیا رارف هناده و یدلدیا روص ندزشمش ءرطنف یسادعام ندولهل زون شب جوا چ  
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 غزا ۳۸

 یصثهدونو ندکی ندنرلکدلبا لنق هلیدصق تمذ هربت نادفب "یلاها ید یربشغ یصاع

 یدلوا ریذپ ماتخ تحلصم هلیدامقاو

 ربخیست بولوا لئان هبهمیظع تاحوتف هدزکدقا اشاب ىلع هلزوک نانلوب ایرد نادومق
 هسکررب هدنرازوموا هبیهاشداب یاک اخو تدوع هنداعسرد هلبانولاق هعطق یتلا ییبلبا

 هلنلوا نوبام فاطلا رهظم كرديا تعراسم هنیدقت ربسا زوکیا هليا لایر ینعی شور
 كيدنوو هجنارف نالوا هدهدهاعم تحت راک نانلا هلسهیلب باقرتسا اشاپ دمت مظعا ردص
 ندقدلوا رکراک هدهسیا یدلبا ارغا هیاوعد ید یراحلیاو ضارتعا كرهید ردیراهنفس

 یا چافد, نکل یدلبا التعا هرادص ردص هل اراشم نادوف کما مازلتسا یل نع هقشد

 نالوا زا جارخا هلا هعئار ترازو ندقل شاب یحاتسو ندع دل وا توف ه دن رو ص

 8 یدلوا امظع ترادص نشن دنسم اشاب ناسح

 هلرفس ناعع ناطلس تع نع

 نا( ناظلسو یراضرعتو زواج نالوبعوقو هنسیضارا نادغب ردهرک چاقرب كرلولهل
 ءاشدار بلاط هکمتک هرفس تاذلاب هرزوایسهیتو یراداژن یلاع دادجا یرلترضح ناخ

 اکو لا نیب رایدلیا صا ییراضحتسا كنمزاول یرانوباه بکوم هلراتهج یودیا ناوجوت
 . ندامصخرکد هنتکر ح هفلک رابتخا كهاحبلاعهاشداب یل ودهلهدنروشم سلاح نالوا دقعش

 . هقلویغروک هدهیانک ةبترعریمدنورهق "هلس یرلکدی نداشایردنکسا هدهقباس سو فیدلوا
 لصاح بولطم هلترومأم .كنسیر, نارزو هسیا یهاشداپ دا یرهبر".اهدهج ردرپ
 هرارصا هدنصوصخ تع نع تاذلاب یراترضح ناغع ناطلس هدهسیا یدنل وا ناس ینج هلوا

 نالبروقهدشاسباوتک و شباکد كير ندلوبناتسا هدنطساوا یسهنس زونوا كم هلکلاا

 هل یدلروس تلصاوم هنیراوج یسهعلق نتوخ قرهنلوا رو یرهن هوط ندرسج

 هبهلتاقمو هرصاح ندفرط یه هلتملوب هدنجما ماکحیتساوهدنب رقكنهروک ذم ٌةعلق یسودرا

 لدرا هلا ناخ یارک كبناج یناخ میرق صوصخابو كفارطا ةالو ربارب هلیسموا زاغا
 تسج واتلک كي هدنویاه کوم هلقاحتلا كسراهدویو نتکلعو هاروباغ نلتب ییارق
 بونل وا امفیو جارات رسانرس ناتسهلهلیا نارکتراغ قوس فرطفرط ندنغیدلوا لصاح
 هداعسلاراد هسرح روما هرادا طقف ردشمالق جارخا ربسا هدایز ندرفن كيب زوب زکلا

 یودرا نمشد هدندم زواحتم ندیار, ندنغیدلوا هدندادتسا دی كناغا ناماس یساغا

  ندننیدلل و هدکشا برف یخد اتش ممومبوسلواریذب هحش راشب ورو نالوعوق وهنیرزوا
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 ۳۹ تاعوقولام تن

 هنصوصخ هلاصم یرلقدنلوب هدکعا ماحرتساوضرعهلسهطساویسهدوی و قالفا كراواهل
 نبتوخ یکیدلیا ملست هراولهل كنهدوبو ربشغ لوتقم هلفلرویب یازرا هینس هدعاسم .
 قرهللوا هبراح كر” هشاس هدهاعم هحور هل.ط رش قعلوا در ههلع تلود تناح یسهعلق ك

 یدلوالصاو هیهنسلا هتنطلسلاراد هدنلئاوا یسهنسرب زونوا كم نوباه بک وم

 دهش ناخ لاعع هروهشم ُهعقو

 فاوط ینفیدمهلوا لئان ههلماک تیرفظم هدنرفسهل یرلترضح ناخ ناغع ناطلس

 رع هجاوخو یساغا هداعسلاراد ندشیدلوا لعفنم لا لع هنکل ست مغ كنههرکسع

 یا رلناو بیئرت رکسع ندع ناسراف بودیک هناتسبیع.هلقوس یرلاغا مرحو یدنفا
 اشا ناسح هدنرفس نتوحو هنکدشود هنیدف كعا êb ینسەشاط هاسو یرحکی

 مدآ رب لدهداس لفاغ ندتلود روما ٌءرادا ید اشا روالد نالوا مظعا ردص هنیرزوا

 كتک هه یراترضح هاشداپ ءان هنخیدمدلوب هراج هنعافدا كهاکناح دردوب ندنغیدلوا
 رایدشلاح هعنم ردقن یه تلود ناکرا بودیا ترشابم همزاول راضحتسا هلسهسیاش

 یدلوا دضم هدهساا

 عمتحم هدنواه یارس یرابروز هابس ینوک یجزیکس كنیجر هروبنم هنس تیاهت ۱
 هجاوخ ویساغاهداعسل رادو مظعا ردص ندا قوسههرضم راکفا هل وعموت یهاشداب ول وا

 ماظع رودصو هدقلوا زاس هلولو كرهید ردزعولطم یتف كرلنو ندنک و دیا 0

 دانعو بضغ راهظا هک دبا تحصن ههاشداب یتسلدیا ادو درارو نم نوجا هلت ناکست .

 یاب یجنافوط هلکمنا روهظ هزاوا رب وید زرتسیا یینطصم ناطلس نکیا هدقلرویب

 رابدلبا رابجا هتعیب مسر یارجا یاملع بوراقح یهبلاراشم هليا ینلاتهر شبورد ید
 ماست هرکسع یتساغا هداعسلاراد هلا مظعا ردص هدقدلوا لصاو هناع ناطلس ربخوب

 ییطصم ناطلس ینبم هنغیدناوب شمع ندشیا شيا ربارب هلیرامللا هراپ هراپ ندنکیددا
 هحیک لونا ناطلس رایدروتوک هعماح هروا عقاو هدنطسو یراهلشف یرجیکت بولا ۱

 انا هلهجو یربیدن كناشاب نا ییدلبا بصن مظعا ردص هیدصق تاخد ا ال
 زاغ هتسصن:هنراودنکو ناشاب نسج یسهغاطا یرحکی هدهسنا یدتیا تعنع 94 8
 ناطلس رایدلیا لاصیا هسا تروا یخد ینیع نالعلسو مادعا یتنساغا یرسکب لا 9

 رب یلابقا هتشکرب ناخ نانع ینئاخ اشاپ دواد نانلوا بصن مظعا ردص ندنفرط ینطصم

 وشراچ جاقرب یماسالا مولعمو یسودنک ءرکص ندکدرون وک هیهلق يدپ بوبوق هنسهبرع وشراچ ِ
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 س هاشداب هدنشان تردنوا نامع ناطاس یدلیا دىهش هلیرلترشابم یسهنوخ "هنوع

 هلوق یرلهحک صوصخابو تأرج هراشیا بسانم انها ی آاقلا نیرقژسو یناوج روررغ

  قیرطو هنکیدلکهدیا مادعا ینغب دلو رک فا قرهصاب راهاحسم بوّمح

 :تردهلغلوا ترفنو مانثدرهظم ندفرطره ینبم هنکبدلبا عفر یراق هیرا كنلاحر هملع

 تعبنع هنیرفس ناتوخ ویدلوا التم هتکالف وب هرکص ندکدروس تنطاس زواجتم ندهنس
 یدارغوا هتساعدب دم ناطلس یردارب ییدلیا لتق ءانکو مرجیف هدانا یرلکدلیا

 لوا ناخ ینطصم ها تنطلس
  هفاط هلتهج ینازسرادتقا نالوا برج هتطلس روما ءرادا كنینطصم ناطلس

 بصنو لزع ردق هیهرفصصانم ندامضع ترادصات قراقج هزوب هداعل اقوف 4

 رهظمندبناجره هليا تمعن یلو تناخ هدهسیا رایدلاهنیرابلغتدیروما راسو ینصوصخ
 تناما یناغع ناطلس زو موج هباشاپ دواد مظعاردصهمفد ییار, ندنرافدلوا نعطو نعل
 نوک زکس یمرکب هرخالاب كرديا زاغا هیافوغ ود یدفاوا لتق نوجا كدشنمریو
 ندل ینیدلوا تخم هدنتمس بوبا ءهرکص ندنعوقو یلص كرو نم نئاخ هدنزوم
 قانخاو لاسرا هیهلق ید هلا رع ییدردنب یهلاراشم دیهش فداصتلاب بولیراقح

 . شیورد یلد طقفو شعلوا مادعا ید راساخ راس نالوا لتق رشاسم وللثم ینیدللرا
 ۳۹ ا تک هایم رم راوتتط هفت

 ۱ عباد ناب دار اطلس تنطلس

 عاونا یناوا یسهیناث تنطلس وشانالوا دتم ردق یا شب نوا كنینطصم ناطاس
 ینطصم یلکفلو اشا نیسح هرم هرکص نداشاپ دوادبودیا روم هليا لالتخاو شروش
 ا تراتتلم روما یدصتم اقاب:ناتع هيما دارکتوااشا دا یروکو اما
 یکو دیا جاتح هرهاقو لفاع هاشداپرب لع حالصا هلغلوا ترازو رهم لئان اشاپیع شکن
 نوا كنسهدعقلایذ یسهنس کیا زوتوا كس هليا تلود ناکرا قافتا كردنا شییرد
 ین را رضح E ناخ داص ناطاس نالوا ییاخ دما ناکدازیهش رک | ینوک یجندرد

 رایدلیا سالحا هب یناهع تخسلاع تخ

 اا جا ا لاش م رکصفتم قلا وا بودا تد وعهنم دق نکسمهنی ییطصمناطاس

 سولج هعفد چوا هدنممآ هنس شا ترد ورن دن رللاحم را كنيرلترضح دما ناطلس

 د a دولواغلاب «یناتعیاریل نویلمرب بوقت هروک هنباسح نهرصع یرره هکیداررو ینشخم



 ٤١ تاعوتولا ات

 ةاغب هلمعز دنزرف .دنسم یاه یسهدلاو ,كنینطصم ناطلس صوصخابو هلبسوب ىدا

 ینیم هنکیداک فعیض هنویاه ةنیزخ ندنغیدلوا شالا اطعا نوتلا قوچ كي هرکسع
 ۰ فئاوط هرزوا قماعلوا بلط ششخ هدنراسولج ممصت كنيراترضح دام لاطاس

 رازیبیتلود ناکرا هليا هطع بلطو رادتبا هرارق ضقن نکیا شلو هلواقم هللا هی رکسع

 را.دنل وا تاکسا هلساطعا یشرادقم ررب "اعوطقم هرورضلاب ندن رلکدل,ا

 دادن رهش مج هاش یالنسا

 ندیا رادتقاو توق سگ هددادفب هلا هقاس ةالو جاست اشاپفسوب یسلاو دادغب

 هضق سکع هدهسیا یدلبا تبشت هنمادعاو لتق كنیشابوص ركب هدنراهدرکرس رک اسع
 یتیداوا دعاص هتموکح دنس یئایوص رکيو داغ همدغ "یداو هلارا یا ۶
 نام رکسعرساشاب طفاح" یسلاو رک,راید هدقدلوا دراو هد اځ ینطصم رصع یرخ

 هبدرصاحموهبرام پولوا لصاو هدادفبهلبا رک اسعرومأمهتتیعمهلاراشمیدشخهلوا لاسراو
 قودا هدزوا كه كم هاش یم هنسامحتساو هاا كنشا وضرکب لا زاقآ
 نج هلق ترشابم هغملوا برض کو تئارق هطخ همان ماش ءددادش نوردو رانکواژ
 هبیشابوص رکب یدادفب تلایا ًازارتحا ندننودحهمظع هلام اغا ظفاح هلتعلوا راضتسا

 لیصح طقفو افا یرکشت ةفبظو یخدیئاب وص رکب یدلیا تنیابم عفد كردپا هبجوت
 تمجرا هرکب زاید هلاراشم رگسعرم هلکعا ار یتدوع تاغا ظفح نوا وا
 یزلوا دورو ئاق تهر هدادشیراوج هلا هفاو ک اتع ساعءاش فا وا
 راذتعا ضرع هلیا ایاده مدقتو راعشا یتفیدلوا یهاشداپ فطلو وفع رهظم یشابوص رکب
 نکل بودیا ترشاش هیهرصاحم یدادخو توو بضغ راهظا هلاراشم هاش هدکدلیا
 یتموکحدادغب ندنکیدلیا نفس یفیدلوا لباقا هکلبولکشم قلوا لما لصاو هلبا هبرام

 هحک رب دم روبنم یم هنکیدابا عانقاو بلج ید یلغوا كنشابوص رکپ هلیا دعو
 دادغب مالسلاراد هلتهج یسلا هورجا یرامج بوجآ ییوبق یفنیدلوا یسهظفاحم رومأم
 زاغآ هتناهاو روج عاونا هدنقح راس هبلاراشم هاش یدلوا نارسخرس یدایا راتفرک
 ك نوک نوا و لیا رهحنکشا ولرد یخد ینیشابوص رکببودیا

 یدل مانک یو ید روب نم

 یناصع كناشا هزابا

 يرلکل مسدا ندیا دادتشابسک كنیرکسع ىلۈقوىقە ا ناخ نا
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 3 : ۱ خرات 3

  یرایرجیکب یون ناناوب هدمورضراندنک,دلباتبارسیخدهنیراشادقرانانل وب هدفارطا
 هتیرلناغطو وتع هلاراشمیاشابهلیرلذک هديا راهظا تنوعر هباشاب هزابا نالوا تالو *یلاو

 یدلیا مادعا ینسیرثک ۱ بوراقبج ندهعلق یرلروبنم هلبیرقتر ندنکیدمهرونک تقاط

 هذخآوم رهظم هلمارباو حاملا كنولقاحوا هلب هسلتوط وفعم هجتل ود هداموب نکل
 شک تیار هلیسهناربرفهلبا ةعیاش یرات ذخا.هادیهش ناخ ناثع ندنکیدلیب یننجهلوا
 یرجکیکیدلک تسار هليا فالجاوشابوا ردقكيب زوتوا ییدلیبهدیاعج بولوا ناصع
 راصحهرفو شع صر یدیرو ییغوط هساوسلردبا انفاو لو ی راهاس یلاع هاکردو

 راسو ییاشاب راطو اشاب یضتو اشاب فسو نوالق نالوا یرالاو ساوسو قرش .

 نامان ا ومبودیا راجا هقاحتلا هسودنک ءاوخا هاوخ یناا ماطر

 یدلبا مادعا هلسهعنص كياشاب

 لالقتساو لابقا بسک هلبتیزم قتلوا ثعابهبیلاخ دارم سولجاشابلع شکناک مظعاردص

 دناقو ینادواح كلم مزاع الوتقم ندننیدلوا مانا ماهس فده هلبسالب عمط کل بودا

 ندنسارزو نوباه ناوید هليا تلاکو ماخ بولوا یناخ دا یارزو یادهش شبا
 زوتواكيب هلغلوا رارجرکسع رادرس هنعفد كنسهتف اشابهزاباو راکماک اشاب دم سکر ج

 مزب ببترت هليا یالج رکسع هدنبرق هیرصقو تکرح ندرادکسا هدنلئاوا یسهنس ترد
 اشابهزابا نالوا یرلناج مصخ هدنفرظ تقوزا یسهفلاط یرجیکی بودا ترشابم همزر
 تسعلات ضع هاش اب هزابا هرو رضلابومادعنا كنق هن اشیا ی یتش ردق كسنوا ندا

 . هژابیرلما مامز فطع هواه یودرا باح نانک تلاخد اشاب راطواشاب یضتیم ندبا
 هلح م ییاهمورضرا هليا نواه یودرا مظعاردصیدلوارومح هرارف همورضرا امزهنم اشا
 روما "هلغشم عفد ندنغیدلوا ماحرتسا ریکنماد هلساجر مارج وفع اشاپ هزابا هدقدلاق
 عضو یرجیکی رف كىبىكيا هنسهعلق مورىضرا بولوا یلاع وفع رهظم هلیدیمق هبلخاد
 «یدلیاتدوعهنیراف رطداقوتهلاراشمردصنوحم | یراضحتتا یامهم یرفس دادغب قرهلل وا

 هدسودر تو هدلوساتسا بودا رارف هک یناغلاق فاح ا امدقم

 كبناج هبقوس اشاپ نیبح هرم مظعاردص هدیناخ یفطصم رصع یارکدحم نانلوا فیقوت
 ندنللاغا هداعتسلاراد هدننامز ناثع ناطلس یدیشفاوا بصن یناخمرف هنیرزوا یارک
 هدک دشروک هلا یارک دمحم هلاراشم هدسودر نکیاردک هرصم اغانطصم نالوا لوزعم

 هلیسل وا شلیازاغا همانشدو خسبوت هرم ضعب هموقم یاغا رو نم ناخ هلا شیر ٌهقیاس
 هدقدلواماکبهلیا ینلاغا هداهسلاراد رارکتافانطصم هدنسولجیرلت رضح ناخ دام ناطلس

e۱  



 ۳ تاع وقولاج .اس

 كره ردتیابصن قیامت RE سا هليا لزعندماخ دنسم یارکدحو ماق هدا دحا

 نادوبق نانلوا نیست هتتیرومأم كملا سالجا یدیدج ناخ نکل بودیا مارم لیصح
 یارک دم لوزعم هدکدلورلیا هلحص ییا ندهفک اشاپ مهاربا ندارزوو اش بجر
 هینامع رک اسع هدهب رانالوعوفو بول وشراق ها هلک رک اسع یارکشهاش یشادنرفو

 لاح جوک یارک كيناحو اشاپ نادوبق هلغلوا مدعنم رکسع یلیخ هلبا اشاپ مهاریاو مزهنم
 اشاب نادوق هنیرزوا كنوب قترا رایدلوا لخاد ههتفک هنابلاغ راتات هفاطو هیاغتود هليا

 نالوا هدنسالتخا دی قرهللوا لاسرا یاو ربح تعلخ و یارک اشا هیارک دم ندنفرط

 كرهليدبا صیلخت هیناتع دونج یکیدتیا ریساو راپوط یغیدلا هدهبراحم ماکنهو ینسهملق هفک
 یساغا هداعسلاراد نالوا ثعاب هغل سن وغیوا و و یدلبا تدوع هلوساتسا نواه یامتود

 . یدلوا توف ندنردک اا ینعصم

 اقع راد لحم ,نکیا لوفشم هلیتاکرادت دادغب رفس اشاپ دع سکر چ مظعا ردص
 هیلاراشم هلغملوا اطعاو ناسحا هیاشابدحاظغاح یسلاو رکبراید ترادص متاخ ندننیداوا
 فطع هدادغب بناج هرکصندکد لیا تامهم مظنتو بلج هرکپ راید ینویاه یودرا ته
 . یدلباماشتحا تاقدارس بصن هداروز نماربب هدنلئاوا یسهنس شب زوئوا كبو مامز

 دادغب رفس

 بودیا قوس رکسعردق كبزوتوا مج هاش هنیرزواناخ سرومهط یام ناتسجروک

 ریماو ناخ یافحراق نالوایرانادناموقو یرامج روک ذم راج روک هدزاغوب راطرب نکل

 ییناریا هدنز رفن یعرکی هليا هعوطقم سؤر ردق كسب یدیو لاصبتساو ربمدن یناخ هنوک

 هناخ سرومهط هلسانعا رکسع رادقمرب هلاراشمرادرس ندنرلکدلیا لاسرا هن واهیودرا
 كلام ندنزاغوب باهز ید یسودنکو فدفخن و قسضت یرامجح ندمنا وا بودیا هناعا
 دادغب ینارارک اسع بوئوط یزاغوب نانلوا رکذو كنا برخو تاراغ هلیالوخد هناربا

 هنناعلاطم یالویهو هنکیدشود هنیدق قمریدقار یدادغب هلراتهج ولو كمامریک هنفرط

 هدنباحصتسا یرک هعاقتامزاولو رابوط لوس نىم هنغبدلوا تنماو قولو شخ تروص

 |ماوارزو هلماب هدیمومع سام نانلوا دقع لوصولایدا هلصوم یدیشلپا تافغو روصق
 "یونم ندنرلکدلیا بیسنتو یأر یتعینع هنسهرصاحم دادغب یناطباض هیرکسع فئاوطو

 ردهدمسح یراراتخحما هد ادعب هدنروشم سا ییح یدمهلوا رداق هارحاو راهطا ین ریمض ۱ 9

 هلبتخادنا كانقت و پوط ندهعلقنوک ینیدنلوا لوز هنهاکشی_ دادخبندنفیدلوا عیاش ییدید 3۳



 غ ران ۶

 ٠ تأرج هازهتسا كرەيد ینراراتخا كدادغب الآ یزلابروز ءاس هدقدنل وزاغا ههعفادم

 . هلاتقو برح یا زکس یدب بوللوا باج رایوط زع لاب ندنسهملقهرصبو ندلوبناتسا
 ۲ اراک هلجدرهن هلیا هاش هدیزک ردق كسب شعلا سابع هاش هدهسیا یدنلق ماتها

 احماح هقشب ندنکیدلکهدیا ماما ینراتافلت هلبا هاعاو دادما هنیروصح ونبوتو مارا ماخ
 یدنوا رک هولج هدردق ها رفظو حتفدهاش هلکعا تلوصو موج یخد هواه یودرا

 هلکغاكرد ینکحهمک زاو نددادغب هلهجورب كن هننانع تئطلس ید هلاراشم هاش نکل

 یاضتقا بولوایضار هیهدهاعم دقع هليا طئارش ضمب كردیا هلاصم ساسا یدادفب ملست

 هلب رادساوه نفعتو العو طحف یرلابروز هاتس نکیآ هرزوا قمشالرارق هرب ناب تحیاصم

 . هناقنهلبراعا راهظا هنامغاب ثکرح هنابدایب هدنفح مظعاردصو رارصا هدنصوصخ تدوع

 یدنلوا تدوعهرورضلاب قرهللوا رتس هدبارتو بآ ریز راپوط وب نایلوادعاسم ناکما

 هدیاح هلغلوا یهار هنناح نواه یودرا قرهلوا لوصوم هترادص ماقم هد والاعیر

 . یدلوا لوغشم هللا هرفس تامهم مظنت

 هجع رفس روهظ

 یارصایخد ًاضم بوبلواكسکا هبراحم هدننبب راوله هليا روباخ نلتب یلارقلدرا

 قلود ایرتسوا هلا هملع تلود ندشیدنلوا هاما ههلاراشم لارق ندنف رط مالسا دح رس

 بتم ندرکسع كيب یللا كراولهحم هلغلوا لالتخا نیرق هطاصم نالوا دقعتم ادنی
 یت صیسلاونیدو یراکدلک هنیرا وحنوغرتسا نالوا هسامع دودح یاهشم هلاودرازب

  بلجیند یهلاراشم لارقو عمح ی رکسع هبمالسا تادح رس هدقدلوا یعومسم كناشاب
 هدلاحیراق دلواهدنتلا ماکحتساراولهح یدلبا تکرح هبنالوا نوجحما نمشد عفد كردیا

 ندنفص كمشد شوج هللراسس تالتاقم دادتماو داز تلف بونلوا هرصاحم دق یا رب

 كبرحصا هنیرزواكنو یدلوا روح هرارف یسهش بولوا مدع یداو ورهر یسهدایز
 یاشاهدنیجر :یسهنس یتلازوتوا كسبندننیدللوا مازتلا ندنفرط یسالوا دادتشا رکو لع

 ۰ یدنلق دیدح هلئدم هنس شب یرکیو دیدح هلحاصم هلدتف رعم هلاراشم

 هدک دلباتلصاوم هرکبرایدو تک رح ندبلح هلن یرفس دادغب اشاپ لباح مظعاردص
 39 ِ تک رسیناشابهژابا یسلاومورضرا رابختسالاب ی رد هرصاحم یهخسخا كراىناريا



  RESتاعوقولا جانت 8

 ودراهنسارح مورضرا یخد اشاپهزابا ندنکیدلیا نعت یکرلکبجاقرب هنتسم بودیا بصز

 ییرکسعرس تمدخ هل راشم ردص نکیا بقرتم هنیدورو كنيرارومأم یتیعم بوروق
 یالوط ندهقباس ةعقو هسیا اشاپ هزاباو هنکیدلبا لیوحت و ضیوقت هیاشاپ نیسح كنلشو
 . هعفدیتبمهنخ!داوا بچوم ینتننما بلس نوتب نوتب هداموب هلفلوا رعشتسم ندتلود فرط
 " > مان ید یاشاپ نیسح هلاراشمو مادعاو لتق یرایرحکب نانلوب هدنتقافر قرهلوا هننا

  3بولیردنودهمورضرانوباه یودرا هحنسهدعاق مها ممدشنربانب یدنلوا عاتسا ییدلبا
 اتش مسومو ندنفیدمهلوا نکم هعلق ریخست هدهسیا شوا هرصاح اشاپ هزابا ردق یار
 كيب یثان ندتقفوم مدع هدنلالح تدوع هداقوت هلاراشم ردض ندنکیدلبا برق" یئد
 بوقىچ هلغلاغا یرجکی ندقل رادحلسو ادح ندتلاکو رهم هدنحر یسهنس یدی زووا

 اعات ورخ یهتسو نالوا لوصوم هتنرازو هق اقامتمور لوزعم هرکس ندب رفس 8
 شما تأشن ندنلرادخلس كناشاب للخ اشا هزابا یذلوا امظع ترادص دنسم لئان .

 سکع نکیایتتس هنمادختسانسحو تلاتسا كناشاپ هزابا یرادص كيلاراشم ندشیدلوا
 . یدلک هروهظ هضق

 لیدب فنا 2 ۳

 هقشر ندنگیدما تافتلانادنح هتل ودصاواهرکصند هشاس هعفو یارک دم یناخ عرف

 ازربم رماقندرات ات یا ما نالوا نط وتم هدنربف یزوا هلجنازاو هنغیدالشابهض رعت هفارطا

 لکتتو برخ یتاعاخ كروب یازریم بوردن 5 یارکنیهاش یردارب هنیدزوا -

 هجویلیارتسلس هیازریمرمناق هلسهعلاطم قلوادس هننافطووتع ران ینیمهنکیدریدتیا
 یا اک رو لم رارکتهلاراشمناخ یدشعلوا مکح یرادتقا یوزابهیاهفاورک اسعو

 هليا ازریمرماقهدنسهوا هر ودوروع ینرهنهنوط هلکما لاسراهلبا رانا ردقكسیم ر کی
 مدعنم یسژکآ كف رگ و موی هللا شحاف مازها هدهسلا شعادورشو كحكنهآ

 هرکوب ناخ یارک كيناح هنیرزوا كنو یدلیا قیرطتللخ هنیراوطسو توق قرهلوا

 یخد رانا فئاوط بونلوا لاسرا هیهفک هلا نویاه یامت ودولالجا هلضاناخ م.رف ید

 هرکص ندنتدوع نویاه یاغنود یدلوا سلاح هع رق تخت هبراحمالب هلیرالبا لوبقلاب “قتلت

 و او ااا را ۳ هلساقشا قازقو یافون ییدلباعم هنشاب یارک دم

 بولوا روبجم هرارف یارکنهاش یردارو لوتقم هدلناقم نالوبعوقوهدهسیا شللا موش
 هدسودر هدک دليا تلاغد هلود فرط هرورشلابهرکص ندکدزکا یرس رس هنس یا 8
 . ردکی اركنهاش وبشا عنصم لزغ روهشم ردشملوا لنق ارخؤمو شمنلق هماا |



 عزا ۹

 كيرح همورضرا بناح هدننمض ییفد كنسهلئاغ اشاپ هزابا اشاپ ورسخ مظعا ردض

 هتدادمتسا نالوع وفو كناشاب هزابا هدفدلوا لصاو هنسارج ناحر بودیا عو عوط

 " یتفبدلوا هرزوا كمرک همورضرا كناخ یسمش هلیرکسع ناریا ردق كسب شب نوا ین

 نهرو نه رک اسع هبراحلاب بوردنوک یناشاب رفس یسکب راکب ص راق هلکا راختسا
 رابجا هنامتسا یناشاب هزابا هلا هرصاحم قو ندکدربدتا ریسا E یسمشو رمد

 ۱ تم یاشابهزاا هرکص ندکدلبا عضو هفاو رک اسع ماب یسملق مورضراو
 هزابا یدلوا لئان هبیناطلس تافتلا عاوناو لصاو هلوبناتسا هدنلئاوا یسهنس زکس زوتوا
 فاطلا نیرق هرات ایا یزوا ارخ ومو هنسو الواو یهاشدا حفصو وفع ربظم یخد اشا

 : یدلروس یهاشنهش

 لاریاب اشاب ورسخ مظعاردص رفس

 ول تمظع کوم قوس نارا باخ هلاراشم ردض هدنرخاوا هروب نم هنس
 تسایس غی” ةتشک یتسهقب یمایقشا یلالج نالوا ثداح هدنسهدیدع مقاوم كنل وطانا
 ندیا تافو هرکص ندقدلوا ناریا یامرف نامرف هنس چوا قرق هدنلوصو هلصوم هردیا
 ینیدلوا هدنادمه كنفص هاش یدضح نالوا نبمز ناریا نارمکح هنیری كساع هاش
 ییدلیا لاسرا نوجا دودح ُهظفاح یناخ لنیز هليا مج هاس هدیزک ردق كيب قرفو

 هنتسمو بصن رکسعرس یناشاپ یانو یسکب راکب بلح ید مظعاردص هلغغلوا راختسا
 كردیا قسفرت یناغا ینطصم یسادختک لوق هلبا یرجکی كب چواو یب رلکب اقر
 یفطصم هرف رومشم نالوا مظعاردص هدنحتف دادغب هبلایعوم یاغا یدلیا مانعا هب هلب اقم

 . لتق مج بيرق هکب زوتوا هدهدیدش "هلناقم نالوا عقاو هدنراوج یسهعلق نابرپم رداشاپ
 روت نم ناخ هدقدلوا لصاو ههاش هاکرد هليا ناخ لنیز فوسلا هش بولل وا رمدنو

 . یدلوا رارف تمس مزاع یخد هاشو داتفرک هتساس رشمش

 ورانو دن وامو نیزکردو نادمه بولوا لخاد هناربا روشک مام الب مظعا ردص

 لتف ینیدلوا یدصتم هدنسالبتسا یدادغب كسابع هاش بوریدتیا امغیو بیرخت یارقو
 یرعوط هناهغا نالوا ناهاش روت ندک دلی |تازاحم یارحا ما هحور هتراخو

 یصقا دصقم هحنجوم دافلا طق نوباه طخ نالوا دراو نکشما ررقت قتلوا موج

 . نایرط تیناصقن هنامهمو قانغروپ هرکسع نکل یدسلق تمجا هنیاح دادغب نالوا
 هنییا بلطم دهاش هدهسیا یدنلوا ماها هیهرصاح سا ردق نوک قرق ندنفیدلوا شما



#ّ 

 ۷ تاعوقولا جا

 هلیا تم یوزاب ةوق هعفدوب طقف بولیریو رارق هتدوع ندنکیدلاا رادید ضرع هدقیفوت
 رک یسارحم نیدرام هنس یستریا یدنلوا باحصتسا "الماک هراس تامهمو رای وط

 تماقا یا یتلا شب نوجا دانا شومج دوروو تامهم لاکا بولوا نوباه یودرا
 هدنلئاوا یت قرف كيب كرون. يدها رویم .یامز دانش یفس رک ندنر ۲
 ین ریزو هدنوباه باکرو هل كناشاب ورسخ لاحوب هلغمنلق تدوع هرکبراید هشب
 یترهشم هلوو كن اشاپ ورسخ طقف بولوا ببس هننرادص كناشاپ ظفاحقسا ردص نانلوب

 رهتسا رادرس یریغ ندنسزب هیرکسع فئاوط ندنفیدلوا رابغاو رای عماسم زادنا نیذط
 لاحیعتسا هعنم اشاب ورخ هدهسیا رایدتسا قلمراب یرومأم نالک هلا نوناه نامرف كرهید

 هنس یدنلوا بلج هلوساتسا ید نوباه بکوم تشهو یدلیا لاثتما هییهاشداب صاو
 ناطلسو نایصع لع عید یرلابروز هاس هلنکیرح اشاب بجو ماقمماق هدنجر هروب نم
 هلبرلعا نازرر یئوخ كناشاب ظفاح هدنروضح بوراقح هنناود قایا ینراترضح دا

 یدلبا التعا هرادص ردص اشاب بجر ماقمع

 هناتسا رد هاپس نتف روهظ
 راست ندشیدنلوب ندنراریکفالخ اشاپ ورسخ یخد یدنفایحم مالسالاخش

 تخیشم دنسم یدنفا نبسح هداز یا یرکسضاق یبا مور بولوا روح هیافتخاو
 ندنکیدلبا ورم هیاشابو رسخ ینعوقو كرا و یرلت رضخ هاشدابیدلوا زناح یهممالسا

 ورسخ هلاراشم نالوا ےقم هدداقوت هلبتفرعم اش یضتم یکیدلیا بصن یسیلاو ا

 هاردیا مازاتسا ینلاعتشا كنهنتف منا رارکت یعوش كتفک و همر دتا لتق یاشاب
 ابو رخ بودیا زوج هتمقج هننارید قاا هد اکیا یررات رخ

 ردقوب هداصومو رانر,دتیا لتفو لرع یرظن ی ریزو نالوا زاسهلولو هناتسمج ۳1

 ءز, یرانوب ردتلود نئاخ رانلوا ببس هنسهعاضاو فلت نکیشما عمت تامهمو ركع
 اا دصف ءوس هنیرادوج و هلغلوا نهرلهداز تمعن لو یار ناکداوپشو ملست

 ناطلسنالوا یهاشدابناردارب هرورضلاب هلیراا تأرجهکلبدا ین عاونا لرمید هليا نیمأت
 خش هليا ظعاردصو هنارا هیاقشا مهار! ناطلسو مساق ناطلسو نابلس ناطلسو دیزیاب

 ردصهدهسیارلیدلغاط ندنوناه یارمس ردقنه قرهنلوا تلافک زاربا ندنرافرط مالسالا

 تفاطل ربلد مان یلجیموم نالوا یناطلس بوغمو برقم هلیعنص هوس اشاب بجر مظعا
 یاغا نسح ناقیج هلیفلاغا یرچکی مدقم نوک دنچ بولوا ندلیقو هنیو یرظنم



 غیرات 1۸

 .. هللتقولزع كناشاب ورسخ هجنلقاب هلاح شور رابدلبامادعاو لتق ناشاب ینطصم رادرتفدو
 . ینرافالخاو لاثما ندنغیدلوا لخدمیذ رلسلح یسعو یس وم هدنترادص كناشاب ظفاح

 3 ردراشلوا تکالف راتفرک ابدان ابهر

 ' هلغلوا .u د فا ندنماسنا یانلع ین وم جرات رشک نادا تامل
 بسک هلسام لالتخا شتآ زونه بویمهلوا رداق همتکی نبضغ نالوا هدنقح مظعا ردص

 E ین بروز لابوط ماقبلک هی بلج هنیروضح ةتش نوکر نیزسکعا تنوکس
 تونلوا رمثم هدهسنا یدشلاح هتمذ هب ربت ردقن یه اشاب بجر هدک دابا تاطخ واد یعراو

 هرزواقمقح هنناوید قایا دارصناطلس هدنران وک هعقو اریزرلیدریدتیا مادعاو لتق لاحرد

 یدیشقیا لمح ههفاخا عونرب ینکیدید نیقیچهلیوابولا تسدبا مهاشداپ اشاپ بجر نکیا

 كنبایسا یرلهیبرتو بیدأتكنابقشاو اطعا هباشاپ دم ندنسارزو نواه هّق ترادص رهم

 یدلزوس نامرفو هش دکا هحور یسلوا وج وج هراح هللاصحتسا

 عقاو را رفس هد رضع ناملس ناطاس هلهجو ینیدلوا ناس E قلاس لصف

 راس ونیم یابرغو راسیو نیبنایجفولعورادحلسو هایسینعی ندنراقاحوا یراوس هدلوا

 ضم اشالادم ینتمدخ یسهظفاح نوباه هاکراب بولبزای مزالم رفت زوجوا ندنرلکولب

 هلدسح قوا دادم یرلنافطو وتع كنهموقم ٌةاط أرخوم نکیا رولیریو راتبرومأم
 . هیربم تاعطاقم هلماب قرهیزای مزالم یشک كببكیا رب هنسره نوسلوا نوسلوا رفس "

 ٠ یدفل و ظ یرلکدعبا هدرلهرمشط ندنزاقدلوا یلوتسم هنطالس فاقواو هه زج تیابجو

 ردص یدبا راشلوا ردا یدعتو زواحم ردق هنفاظو هعرش ماکحو هئالو روما بوىملاق

 . هلوقعم تامدقم طسب یناطباضیرجیکی هدننمض یراتردقو تروس رسک كرانوب دیدج

 تمدخيراخ ندننوناقناملس ناطلس نیزادسبهلکعا هلاماو بلج هبهنس تنطلس بناح هللا

 رایدتیا تواقش تنعم دقع یسهفاط هاس هنیرزوا كنو بوللوا نالعا یحهلروو

 هدننادیم هناخعلک هدعب رایدلوا ناشیرپو هدنک ارپ هلیراموجمو تلوص لرایرحکی هدهسیا

 . یراقداوا رضاح یناطباضو یراغا راقاجواو املعو ارزو ٌةفاک هدنرصق اشاپ نانس مقاو

 یواقش یراهدلوا رساحتُم هلرابروز یرات رضحهاشداب بونل وا دقعیم ومع ناودرب هدلاح

 . نواهت راتخا هدنراهبرتوبیدأت كرانوب هلیا دادعتیلاظم یرلقدلوا یدصتم هدرلء رشطو

 . لاقم نابز ؛دروا ینکجهدیا مازاتسا ینادقف كنهنیزخ و ینتبارخ كکلام هسبا روئوا

 . كناقشا نانلوب هدنکرحو لاح فلاخم هتساضر كزمهاشداپ یاطباض یرحکی هدکدتنا

 1 بابرا نانلوب هدنراجما یخد یراطباض هابس هلیراعید زرهدبا رودقم فرص هناکتتو رهف



ê تاعوقولاغ.اث 

 رارق هدنوباه روضح نیرانب رایدلوا روبم هدهعت ی تباح کیا ۱

 قایا كوا هدرلهتف نوکلوا ناه بولردتتیا نام هنسهلحو لحس 1

 دل رکو مظعا ردص هل رک و . ید وا مادعا شش ردو N 2۱ نوا در

eIیرلت رضحداصناطلسصوصخ ابو ماود هنیرا هلازا كنباح ا هرمتستواقشهب رکسء ناطاض  

 قوح كب هلسهناب یعاسب نوتوتو یراابروز ییذلک تسار توزک لیدست تالاب 3

 هدرب رب یدک چ وا کیدراو ههحردرب ناظم ا هلکما مادعاو لتف یصاخشا و

 ندارواو هبهسورب یراترضع هاشدابآرخوم رادلوا ندا فد هک ا و8
 یم هتکیدلبا بلص یتسضاق یہ زا هلتمهت یساعلوا مظنت كرللوب قرەلوا مزاع هقینزا " 

 هدلاو ىدا ناسح مالسالا خش ندنفادلوا ثداح لاقو لق هبتم ضعب املعلانب .

 تحصن ههاشداب هدننمض یرامالوا ردصم هیهحسق لاعفا والثمو و رب رحم e باا

 مالسالا خش یدلیا لاسرا هتویاه فرط یهرکدنوب ید اهیلاراشم هلکعا رکدت ینیراملا
 نمضتم ینمکح تراظن عونرب هتنطلس بناج یسلوا لفک هناکدازهش امدقم كملاراشم

 ندنغیدلوا مضنء ید یعوقو كنهداموب هدلاح ینیدلوا یناطلس ریمض رکیاح یسهمهاو قلوا

 نوحا ین هسبرف یهلاراشم مالسالا خش هدننعع یرال وصو هل وسناتسا هللا ريش تعرنم

 مانعا یهجود رومشم یاب یحاتسو ندنسهفرا ا ند رلکدردن وک بورد هب یک"

 اقا روم هدنسمقو اشا ظفاحو رایدرردتنا یارمثا قدا دیش مدنرا

 یدلوا همالسا تخشم یاضبب هورف سال اینا یدنفا ی قیاس مالسالاخش نالوا
 یسهنسچوا قرقكمب هانب هنعیدن وا راختسایردکدلبا موم هنرزوا ناو كرابناریا

 اشاپ یضترم یسلاو رکپ راید هدقرط یانئا بولوا مالسا شکه اس مظعاردص هدنلئاوآ
 ینیدنلق لکتتو عفد كنمشد هليولتوطس فیس كناشاب لیلخ ی € راکب مورضراو

 نوجا كعا اتو هلرادت یتامهم یرفس داده هلاراشم ردص ندنغیدلوا دراو یربخ ۱

 . یدلوا تع نع نارهطم هبلح تناح

 0 9 هلرفس روهظ

 هنسههاس تاس هلا داهخو ۳ اشا هزابا روهشم نالوا یسلاو هرتسلسو یزوا

 باج هنتسم یهبرکسع فئاوط نالو: هدنتلایا تحس هلبسهناما ةعلاطم كا ترافک

 همظع تعم بودا رومأف هرفس هلیری رحم رایدروس ید ینراهدوب و نادغبو قالفاو

 لاوماو ارسا كردنا امغیو برج رسا رم ینفارطا هج اهو روح ین رهن هلروط ا

eh 2بودا رادهنخر یاص نالوا: دقعنم هال ود ها تفك و ندنکیدلبا تدوع هل ذخا  
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 حاصایو كنج ندشدلوادراو هما ندنرط هل نمضتم 9 هدن رللوصو هب هردا

 1 قالاا هرتسلسو هنسوو یبا مورو هلاوح هیاشاب یعاصنانل وا باجند 3 رایدیح وصخ

 . بانح هلقمنلق مازعا قرهلوا قىرو سارت رگ ردق كسشقلا ندهراسو ندنرکسع

 ۱ كرلولهل لوص ولایدل هقالعا روشک هلاژامشم یاشار در وم تدوع هل ورناتسا یهاشداب

 هدنتیعم ناذتسالادمب بودیا دیدج یتباس حاسو هدعاسم رظن لومشم ینراماحرتسا
 ید | تدوع هنداح نواه باکر ساک اطعا تصخر هب ب رکسع فئاوط عمتح

E RAناوررفس عاد ناخ دا  

 ۳۳۳ ا یرکدتا نکی دقه مضاح :هتیرفس دادفب یراتنضحپ دانہ ناطسلس
 عقر هدن رحا وا یسهنس ترد قرف كم ندن رلکدلیا تب لب وحم هن رختسل ناور اوو

 هداالجروطو یرانک هلا ندهیرکسع یاقشا هدهلحمره بودیا رادتتاو تمظع تبار

 مادعاو لتف ناماالب ینا ماو ماکح نالوا تیاکش ندنرلیدعت و لظو یراکب رلکب نالوا

 ههورضرا تح نولوا زواحتم کس زوکیا همت ام یدلوا لصاو همورضرا هردبا

 ۱ زح وا رکسع نالبرد هنن رط كنها شدا هاکرذک هدیالا نان وا بار نوک یحهلبرک

 هدمورضرا یردف كس ىلا هلغلوا شعا باعتسا ین ناتلحم هدلاح یتیدلوا هرص

 قرهنا وا باحصتا بوط یهاش هعطق زو و زع لابهعطق 9 هلسادعام فق واب

 دام یدنلف رادتقا هضق لاخدا ناور هعلق هلا هراح هتفهر و راذک هناربا روشک

 ۱ قعلوا موم یرغوط هناهفصا هدراهلوا تولوا نشناتشم هدناربا دح رس یهاشدا

 كهاشداب هقشا ندنفح هلوا لکشم قمردن راب هدرلار وان هک رک اسع هدهسل دیا ا

 ."یدلریو رارق هتدوع ندنکیدلیا روهظ یخد یتاع سارق هدنراقایا

 رورلا بعص یسودنک هلا هللخت یناحابرذا ةطق هرزوا یفالسا تداع م هاش

 ال ناور اشاب یضنرم هليا رکسع ردق كس نوا هلسسلزا شمقح ءراغاط

 ھه

 بیر یرارهش زیربتو دنرعو یوخو ناتسهب هرکص ندقدناوا عضو هسهظفاحم
 یدلیا تدوع هرکب راید یاتشم مظعا ردصو هلوبناتسا یرلترمضح هاشداب قرهنلوا

 یللاو بلح نی هنکیدلبا تلاخد هنوباه فرط لغوا نوکیا نالوا یخ ناور

 هلوساتسا ندنهب دل وا یم a یارحاهرزوا هتنامع ناناوق هدهساا یدناف ناسحا

 هناخدغاکو یسهجاب كم نودیر# مفاو هدنف رط تسوا كنيراصح ىلا مور بول وا بلج



 êi تاعوقولاع اث 4 ۱

 تقو راما ًاهفم ردق هنس یتلا شب هلغملوا اطعا یراصاخ تارزوو كاتفح هدنراوج
 هلسساتلاو سیاسد كابا مج نالک هبیاخ مهاربا سولج كيربت ا بودیا ۱

 ردععوا هلازا

 هدق دل وا و كمظعا ردص ییدلبا هرصاحم یاور یهاش مگ هدنسه روا شاق

 بایتردق هدادما یثان نداتش تدش هدهسیا ییلبا راغلبا همورضزا ندرکبزاید رایگیس
 )یخ نخ هدهرضاحم یانا یخداشاب ین نان وب هدنسهلففام ناورو ردا

 لواهدقدلوا یهاشداب عومسم یفیدلوا نایناریا تسد راتفرک ناور ةعلق ندنغیدلوا اقراد |
 ت ف تنافر نکل یناردنوک نوا طح شش ااا ا

 هدصراق هبا هب رکاسع كناشاب یضایم بونآوا بصن ظفاح یسانمرب ن ا

 ماّمها هدادما هلهحو یناحاو مادقا هنعم ندحراخ كناضرعآ قج هلوبعوقوو یسم روطوا

 نکشملوا هدافا هعلاراشم ردك یبدلوا ندنساضتقا هرج دعاوقو ندلاح ٌةمزال یسلاا

 كنهعقو و یا عضو هنسهملف ناور یناشاب یضتیم هلیدصف محام عفدو تباقر تلع

 هدنناضمر یتا قرق كسب هلتهجیسعلوا الا هوناه فرط هرزوا قلوا بس هتئودح

 هنساح نواه یودرا دعلادءا قرلوا لوصوم هترادص ردص اشاب مارب ماقعاقو لوزعم

 یدلدا تمنع ۱

 نا یارکتانع معرق ناخ لتق

 ر هرفس ناخ یارک كبناح E مرک هدنسانئا نواه تی هرفس ناور

 روهشم مرق تموکح . ندشکیدلبا انعتما هلع ندننیدلوا راشخاو للع دهسا 8

 هلاراشمیدشلروس یازرا هک تیانع نالوامقم هدل وای بولوا یلغو كيارک یزاغ

 ییدتیا نیصآ هنیراصنم كلنیدلارونو قلياغلاق E یدلبا عج لوصولا یدل هعررف

 یاغون نالوا نظوتم هدنربف یزوا ًاقفرت هراناطلس یارکتداعسو یارکماسح یراردارب 1

 یهل كلام هاصم ریاغم ازربم رعاقو قوس هنیرزوا یراهلسف ازریم رعاق ندنساصا |

 درابر ذعوید راردیا موج هعرق راولهل كسيا ردک هنیرزوا مج زندنکیدلکهدیا جارات |
 نادرکور ندهاشداب تعاطا كهلاراشم ناخ ید رونم یازربم یدلیا راهظا 3 ۱

 هل وسناتتسا یسودنک بوشلوا 0 هدک ةا بلط نذا هیملتاقم هلا هاکح ینغلدلوا 1

 ءرکصندنرلکدلبا امنیو بیرخ ین راهلیق ازربم راق راناطلس روک ذم ندنغیدنلوا باج |
 ا یلاوماو لاع ییدلبا عضو هاروا كروب یازربم هللا هرصاحم یتسهعلق ۳ ۲



 غرا ٥

 3 2 هود فرط امدقم نداشاب مهاربا یک هفک. ید هلاراشم ناخ رلیدتا دخا

 هلیدصق لئاص عفد یلاهاو ءرصاح ییهفک نیزبسقلا باوج زونه بوردنوک همانتیاکش
 خشو یدلیا مادعا ید یتسکیا هدنرلکدلیا ملست ینهدلب "یضاق هليا هبلا یعوم یاشاپ

 هلومناتسا هدلاح ییدلریوو بلط یازریم راق هلبریرح بوتکم هبیدنفا ىح مالسالا
  یدتیا جرد هنامظعتم تانک قطر تیدوبع بادا فالخ هلیا بارشا ینکع هلیا مو ردق

 هیر یاغوت لئابق رلناطاس نانلوا رک ذو هدکملنشود هراح هجتأود هنیرزوا كنوب
 بوصابیراناطاس روک ذم "هتننهحکر# یاغون هفئاطنکیا هدکعا لاغتشا هلا كمرون وک

 هغیدلوا دراو یربخ یراکدلیا مانک و ناشیرب ینرلعمتح رک اسعو مادعا ید یتسکیا
 هبرفارح و لب هلبا قاحف E OBE SE یا رک ےک ا

 روضح هللا ازربم رعاق هدقدلوا اسرف نبج هیهاشداب هاکراب لوزعم ناخ هلغمنلق ریس

 هرزواكولم نیبا یسهزانج و تساس غت فده هدنیقع یسغلوا هک احو ههجاوم هدنویاه
 یدناق تهر رتسپ ٌۀدونغ هدنراوج یسهرت یدنفا یح هلت رشابم تلود ناکرا هلمجاب

 یزواوشلبا هروربم تامدخزاربا هدهرناستابراحو هدنرفس نیتوخ هج رک | ازم رعنا

 یارک دن هدهسیا شمناق لاخدا گلم ناود قاین ناجا یا هتلی

 هثدلوا تلود رظن روظتموهنن وا بیس هنمادعنا كمانب ودخ یا یک یارک تیانعو

 ناما ندسل ود فرط ید راناخ و یرلکحهعا تعاطا هنیرلناخ عرق یسهفاط یاغون

 راصحهرق هنسودنک هدلاح ینیدلوا شلک مزال یسلازا یتیم هنکودیا یهیدب ینجهسهلوا

 لتق مدآ رب هدرادکسا یلغوا نکیا تعرزع باکرپ بونلوا هبجوت یغاجنس بحاص
 یاغو فلاوط یخد هنناخعرق بونلبق مادعا یسودنکو یلغوا هليا هل.سووب ندنکیدلبا
 رادصا ىلا نامرف هدنننض یا اتتعا هنسهلازا كلاس ةرجاشم هليا فلأتو فطلت

 ;E رمد ,A RE LP كنايانج یعیدلوا رساحتم كل وتقم ناخ نکل یدللف

 هدندق رارف وللثم یفالسا ضم دوخایو هعفادم ینقلخ نکا هدنادم یتیدلوا مزلتسم
 ا بيض یسلیا احتلاو تلاخد هنناتسا كراهق هاشداپ یک دارم ناطلس هج رغوط بویلوا

 ا a ه ربن و یشوا ییدنصا را كنسامعخ هطوسم تاتداحو تاباورو جو ورک م

 للادنع لا رواک هرطاخ یسعلو شمامهلوا ردتقم ید اکا بولک

 دادش رفس مرا دار ناطاس تع ص

 هدنس هحل ایذ یمهنسیدب قرف كلاس هلت یرفس دادغا یرلت رمح ناخ دا ص ناطلس



 ۳ ۱ تاعوقولا جات

 ءرکص ندکد لیا تاقالم هاسودرا مظعا ردص هدنراوج هبنوق بودیا ت ادکسا

 تمس هجوتم اشا ماربب مظعاردصو ید وا ام هر هدوصقم بوص ندنرزوا كجم

 ۇقك * ىدلرو نا ر ى ترخآ ی
 ندفرط یه بونلوا لالجا تاقدارم. بصن هدادغ نمار هدنلئاوا یجر یسهنس ز رک و 1

 تماقا هد ما نررمش رمعق محع هاش هدلاح یییدنا وا ماها هقبضل و ه رصاحم و ۱

 6 رک لاو نی ا روا ندیآ رب ىدا هدزوا تینا ندنوباه بکوم "هلباقمو

 ی هنیروعا یسهظفاحم دادخاو روح هن امتسا راروصحم هرخ "الا بولوا لاعتشا 3 71

 لوم شادغام نده زو ته ارا ؛دیزک هاس ردق كسب زوئوا ندیا سف

 ییعصمهرف نادوف هلغلوا لا هتداهش هر مظعا ردص دمو یانئاو یدلوا روهقمو

 فرحنم هلدس سارق تاع دادتشا یرلترضح هاشدا یدلبا التعا هتزادص ردص اشا

 هحوتهیراودنک بودبا عیدو هبیمظعاردص ؛دیعرحو حاصما ندنرقدلوا جازلا

 لو اا ها: ترفل . یال ۲۔لیکن رقص ےک رومط فرق

 رایدلوا لخاد

Eهاربا تلودو هنامع ت لود نابمرد دا افق  

 لیمکتوببترت ینامهمو رکسع ندیا باج ا نوجما یسهظفاح دادغب مظعا ردص
EESباط هدهسا شعا تع نع یضوط هنکلاع ناربا هلا تا ۹  

 ناړیا همالسا شوج ورده سیديو هوا دراو رابحابا ندنساح هاش هلیراہن حاص

 نآالا یم هغ دنلوب راکرد یرلجاتحا هشراسآ لوصح كردیا تاقوا راما دن رام 9

 هحی)ص)ا ماعا دعا هلعل وا تقاوم نزاضما هب هل اص م دقع هنرزوا دودح نالوا یعص

 یدلوا نواه باکر لصاو هدنناضمر هرو نم ا بودا تدوع ه هنطلسل اراد تناح

 سیرق تلع یراقدلوا التبم وربندن رفسناور كنيراترضح میبار ناخ دارم ناطاس
 هلکعا دادما هتلع ید ترشعو شع یرافدل و فوأمو دادنشا تیکءام و امو 3

 مزاع هدنلبی ید نوا كنتنطلسو هدشایر زوتوا هدنلاوش یسهنس زوقط قرف كس

 یدن) وا نفد هنسهب ر" ناخ دما ناطاس یرلرتم تنج ردب بولوا یادواح كل

 ناخ ملس ناطلس زوای بولوا ندهمنامع نیطالس مظاعا یرلت مضح هللاراشم هاو 2 ا

N.هنس هس ص ملس رن الام حمام ولعم وفراعم راوح وخو راهف رایرهشر  

 هدنصوصخ تاحوتف ندنک ودیاشاوالئاز یخد یسهساش هوق كق زد نا وا هدير



 و

o£ماه 4 غرات  FALE HESIN REID S E HORAو  

 قلوا نادنح دد یناغطووتع كرلابروز هدنسولج یادتبا یدمهلوا لصاو هب هج رد لوا

 هرکصندقدل وا قفوم هنیرل هر" تودنا نامز راصاهدنرالغا راپریز ردف هنس نوا هلدسح

 ۱ قفس طقف الأ تطل ماهم ءرادا تاذلابو تموكح ارج ا ایام فک
 ره چوا هدنهات مساق : ناطاسو ناملس ناطلسو دی زر اب ناطاس هلص وصح و یرلطارء ها

 e هنس رار مع رصف یرلم ردتیاشون تداهشتب رش هلا اقرت سا هرها و هنیرلردار

 رول وا تاور یا دلوا

 یراترضح ناخ مهربا ناطلس یراردارپ كجوك كلا نالوا یادمص نوص ظوفح

 اد زکیبغ فّاوط تولوا e A E سلاح ندنفا دل و ینائعكىروا ٹراو راصح الاب

 دا ناطلس ارز یدناقاطعا "هود ا نواهسولح نالوا ندتلود نوناق یساطعا

 : ردصیدملکح یسهلاغ هوا الا نکن ویا نوش ها راخداو عج هلک دوش موح ص

 روما مظننو کس حیحصتبولوا رادباپ هدنرادص ماقم لالقتسالاب اشاب ینطصم هرق مظعا

 لالتخا نالوا ثداح هدننامز یاس اع یتح بودیا یعاسم فرم هنیراصوصخ تلود

 قازفو وقسم هم وقص هعلق ند: دلاق یهآ ندرانا لئافیارطا یسهعلققازا هلسدسیلخاد

 نیسح ید ارد نادوق ءدننمض یصلخنو حتف یدشمشود هنسالتسا "یدایا كنسهش اط

 ندنراقدمهلوا قفومهدهسیا شقلوا لاسرا ناغیارک رداپب نال وایرق یامرف نامرف واشاپ
 مانعا كرديا راد رس ییاشایدم اس EE is نواه ناود هلاراشم ردص

 هبلخ ینهموق هءاق قرلوا امرف تشهد هرلقازق همنامع شوبج موم تبه هلکلیا
 بیئرت یسهظفحتسم رک اسغو لاک ا ینیصحنو ریمعآ یتیم هنیرلکدتیا رارف هلرب بیرخ و
 یدلبا تدوع هنناح نواه باکر هلاراشم راد رس ه کس ندقدنلق یلامکتساو

 قاخدنسم کیا ترخا رفس راتخا هدعرقو تدوع "اللع ندقازا هلاراشم ناخ

 یدلروس ینازرا هیارک دن نالوا یردارپ
 نازح كرب هدنل نعهشوک هابرهق فوخ كدام نالعاس یردارب ناخ مهاربا ناطلس

 هر ندر كياراعضا لاح ینادنلو هدقدلوا تّطاس تخت لئان نکیا نازرل یک هدید

 ذناذل ؛دوبر یروومشو لقع مامز هلتهج یلوحم «ینابناهج تک وشو یناصاک تدامسرپ

 لاعا عام تدمرپ .یتلزتمو ردق ولع تباهم كمظعا ردص نکل بولوا سوهواوه

 ردصو كەجاوخ یجنج ن ندیا برش ب دیسک یا ى رکنوسفا هدعش نکشلوا ی ماحاب

 د



cerfاف اب مرگ و  Keاس  E TES RR e HO 
42 E 0 م pe ا 

۳ he 5 , 
 ۱ 7 1 و 1

 ۵ ۵ 1 تاعوقولا اتن ۲

 اسن هفااط هلصوصخ و كرانیرف وس نالوا یرلهماذ عفانم عنام ۳ تا ۳7

 کما نالوح هدن ران و اه نهد یسەلازاك ماا راشم ردص هلب راقب وشآ و سعر ك نيرا وتسم

 هاشداپو لوغشم هلا همهم لاصمتیؤر هدنویاه ناوید مظعا ردص نوکرب یتح یدالشاب
 مکیدلبا يا نوما ن داف ادختک بوراح نکیا ردا روما عاتسا ندفق یزان خب ۱

 اک ) ندنغن دل وا مدا رب گو هلاراشم ردص هدکد ید ردن یبس شمالریو الاح نودوا

 مزلیالام مازنلا وللثمو هددومروص یشرب ندنلاوحا یناقاخ تادحرسو ندتنطلس ماهم

 هزکتنطلس ناشو بیغ کلا بلج ندنویاه ناوید نوجماكنوو زکمروبب لاؤس شبا
 لاوزكهملاراشء ردص هرخالاب یلاوقاو راوطا هلوقمو كنفرط یدشعد ( ردناسحات

 . ناوج هک اشاپ دمت هداز ناطلسو لوتقم یسهنس چوا یللا كب هلفلوا مزلتسم ینتلود
 یدلوا لوصوم هترادص دنسم ردروهشم هلبمان یثاب یحوق

 هیناح ٌهعلق حتفو ديرك رفس روهظ
 یریختس و حت كنسهر زح دی اک وری دام یرلترضح لوا ناخ دمحا ناطلس

 نددادخب كموحیم دام ناطلس یخد هدامعن بولوا یوم یودیا تلود ریمض "یونم "
3 ۰ 

 ینمهنیراکدلک هدیادیدبانو بضغ یراهنفسراجت مالساضعب كراولکدنوءرکص ندنراتدوع
 ضرع ندساح راولکدنوو یرلکدلءا لاغتشا هنکرادت اجود مظع هلضغو ضغ راهظا

 ید وب هلغلوا نار یرلقدلوا هدکعا فاکتتسا هدنل وا غلامو ایاده میدق و راذتعا

 هتسراو نده راخ لئاوع هلع تا ود ا هدیاوا e ردیا کرب ییههاتس تاور

 هدهار اسا یاغا لسس ندا تع نع هر ەم "الوز عمه ندنعلاعا هداعسلاراد و هنعیدلوا 1 3

 E تخورف نی ذخا یتسهرثک لاوماو دنهش ر و 3

 نالوا هدنشاب 1 کا E f مرکت هلنادوق ندقلرادحلس و

 یخد یلرکسعرمس هیر رک اسع هیاشاپ فسوب نانلوا مخفت هلیدقع كن راهعرک

 رذق یناجما یخد ندنراقاجوا یرکاسع یلوق وقو هلا داپ تالا یرایت بابراو
 ییاقرهناق قفرتو بر” هایرلاغا كولب ضمو اغا دارم یتادختک لوق هفظوم شرح
 یرفس هطلام هدن راهن لوا یسهنسشا ؛ ىلا كس هلا هبلق و هسرح نفس زواحتم ندزو

 یرلاولربم رلهطاو لحاوسنوناق چیه یدنلفلاسراو جارخا ه هزکدقآ هل مار
1۳۹ 

: ۳ 



 ۱ غرات 9۹

 مر ولو راد نالوا بت ص ندرصمو یرلهبرح نفس یرلقاحوا برع هاب راب ر دکح

 7 روم او هی ق و تک هرکی یدک با نامش هن وام یاغود
  هبرامردق نوک یللاو جارخا هیهراق هیضتقم تامهمو رایوط كوو ر کسع لوصولایدل
 ِ E ا بووا ماست هن ا.مالاسا باح اتا هه وڏ ص هاو هاب | هرصاحم و

 ۳ بار ح كن هعاق یزاغرا درس یدلوا مزاعهب هبدنق یر فن كسب یا نالوافوسلا هتشند ولکدن و

 طظفحتسم رفت كب کیا نوا ندهیرکسع فونص هلا هفاک تامهمو زیمعتیرارب نالوا

 . نیست هیهظفاحم تمدخ ییاشاپ_نسح یسکب راکب یلیا مورو كرهیابا عضوو بیرت
 E یدلیا تدوع هلوساتسا ارفظمو اروصنم هلبا نوناهیامغنود كردیا

 ءاشداپ ندنکیدمکج ینالقتساو لابقا كميلاراشم نادویق اشاپ دم مظعا ردص
 3 یرح ماطر نکل یدتبا حت یتسهعل همناح زکلوت اشا فسوت هحرک ا) هنیرات مضح

 ص همطق ییا دزمهاشدایو یدریولاص هلیرلاشاو لام كردیا اطعا ناما هیولکدنو

 ۱ 9 دا ولکد و افخو اخ عمط درج یدو یدروتک انغ لامو هبده هل هقشل ندنوتس

 ی مظعا ردص یخد هلاراشم نادوفو تیاعسو E ود ( ردو رک هر لاوما شالا

 ماقم شاپ اص رادرتفدو لوزعم هلاراشم ردص هرخالاب هلکمیا تمذم مازبلا هدنقح

 ا کا هدنوناه ریمض تا اقلا نالوا رگاد هلام هدهسبا یدلوا لوصوم هترادص

 تک هدیرک ناه ) هرکص ندقدلروسارجا ریدکتو هذخاوم عاونا هیاشاپ فسوب نوکرب
 . . ندزمشیدلوا هدنجما نیسرا یدمش ) یخد هلاراشم یاشابهلبراعد ( تبا حق یعالق هش و

 13 (نوسا وا لالهتسا تعار هم کنان عرق" هه كنم مکیدتیاو زلوا لباق ایرد رفد

 لق لاح رد قرهلوا زورفا ول یناعاس روت شاآ ندنکیدلبا یدصت هباوج هناتشردوید

 ( رایدرور ینامشیو مدنراهظا هدنرورم تعاسرب بوریدتیا مادعاو
 ۱ ناسح لد روهشم لوزعم ندنکللاو نیدوو رادرس هدیرک اشا دم قیاس ردص

 ِ  تفاعتمینل وصو هبهم وقص هرب زج اشا دم هااراشم قحا بو وا صن یظعاح هنناح اشا

 یدناق ضبوفت اغا ناسخ هلاراشم یرادرس تمدخ هلفلوا ترخآ راد لحن

 . بورک هنمکح یسرح هناخ ماست كنهباع تلود یسهریزج دیرک هرکصندنوب
 ۲ هرءهروتک هوزاب یئوق راو یخد را ولکدنوو رونلوا مادقا هنلاسرا تامهمو رکسع هنسیه
 | رکسعو تامهم هدیرک بودیا هقوابا یزاغوب زکدقآ هلیا رلاغتود مسج یرلکدلبا زیمجت
 . ردق هنسش نوا كناشاب نیسح هلاراشم یدیا راروشلاح هنصوصخ قلوا منام هنلاسرا

 روز یزاذسمو بورح ینیدلوا قفومو تدالجو تعاجش ییدلبا راهطا هدنغلرادرس



 ۷ : تاعوقولا جراتن

Eثدشل ههرمهام یتسهعلف هدوس موح ص رادرمس هله نازا ردحراوت تالسف  

 تااتمو ناک هدیرزوا هريعص هر زح ر و هدن عا كننامل هد وس هعاقوب نكل بودیا

 هقشا ندهرصاح زارد رودو ناکما هنطض هلا شاورو ندنکودیا هدلاودح یاضرو
 دا لا هعطو دنح یم ا قمامنلف تفو تح اا هلکن و زکلاو هندو ا هراح 1 و

 ۳ / نت

 1 1 ۲۲ هرم عزا یاهو یک ام ما سارا او ۲ یر E ی

E 

 كنس هعلقومسرەليا هدیزنک هاس بودا انا هده رصاح صا یرکسع یفاک رادقموبوط

 یسهنس یتاا ىللا كيب هليا هلا ةمو هرصاسح زواجتم نديآ بو تع نع هنیرخست
 یدلیا تدالج ٌُهضِق هدروا ًانامتسا هدنسهرغ كنسهدعقلایذ

 یرازدن وک هلاهح یرافدلوا التم هادوس تاع یرلترمذجت ناخ هاا ناطاس

 اعادو راذک تشک هدنجما كن واه یارس هليا راهلعشم هجک هدرهش نورد هليا ناورتخت

 هدنراهاکرذک هلع ءانب یدیا رارلیاتاقوا رارصا هلا هنازاب هدعش تاسا و هنافحو ثكنج
 ندنرلفدلوا شمر و حم یلامعتسا 4 ع هدنجما لواتسا نوحا قمالوا هرجا نم ا ۰

 هدنتمس اشاب دواد هللدصق قعوقوا ینوک یجدب نوا كنناعش یمهنتس یدی یللا كس

 هلیراع | فداصت هيه معرب اضقزا نکیاردک هنسهناخ كنهحاوخرب ندعانع بابرا نکاس

 بلج هيوا كنەجاوخ ییا شاب اص مظعا ردص لاخرد كردا ناروف یرارومو بضع

 یناشاپدما رادرتفد نالوا نیخرژم دزنابز هلسان هراپ رازه بوریدتیا قانخا هلیپا یوقو

 E رایدرویب نیبعن و بصن هرادص ماقم
 تبع نا كياشاب ییطصم هرق یاس موحص اشا دم هداز ناطاس قسا ردص

 ندزکنوناهفررطوترداه هبهنهادم هداعلا قوف هنیرات مع دام فاص هاشداب هلقلوا
 هلکعا تمه رصح هنسف هظفاحم هرهد ردماهلا رئاو رخ صع هسیارولوا ردادهن یه

 اشاب فسوت ا نکشلوا شخح توق هنسهناربذم تاکرح دياز كنيرلت مضح هاشداب

 با هعورشمانو هفیعض بابا اص ريغ هلقن كناریمریمو ارزو رئاسو كناشاپ طاصو
 نارکن هراک ماحناو ناسرتو تتاح سکره هدقدلوا مانا روظنم یراقدنلوا انفاو مادعا

 هتنطلس مرح ناراتسرو باتش هدافتسا ندلاوحاو هسا لداراو لفاسا مثاطرب رلبدلوا

 نالوا تغرد یهاشداب كرەلبوس لصم یرلهجیک یک یزق هدو وو راه ۱

 نالوا یرلقاقحتساو تقال هلهجورب چه بودیا باستنا هليا لاوما لذب هرلهراکم

 نایلوا دوهشمو عومسم یلنم اشترا رازاب هلیزللوا سرتسد هبهفیسو هیملع ُهعیفر بصاثم
 نواهمرحو ههاشداب ماودلایع ندنیدلوا ندهلم وب یخد مظعاردص یدرا و هبهحرد

 قلرازابو رول رو هلبا هع دوشر تاود بصانم بودیا مرده هبدهو دوق هتنادفتتم



 سر E غرا 5۸

 ۱۳ هدر زجدیرک ویلا یداواروناق لصح وللم تبا قوقح غلام نانلوا
 ۰  كيدنو صوصخاب بولوا لاعتشا مرک امرک لانقو برح شتآ هليا راولکدنو هدندودح
 یدشلرا هقولبا ین زاغو زک دقا یساغود

 عباد زا دا ناقل تنطلس

 ندرانیداقنکلیلاوماش یرلترضح هاشداپ نکیا هدقع را هماع راکفا اجه هلراتهجو
 یراهدرکءارتخاو كما هرداصم ییابنغاو كمريدتيا هراداهلبا لسم بودیاهیج وتهتسرب

 ۱۶ رودمو ارزو ہل اب ندرلکر ز ومس ول هکر عصر ر ونل وا رم عت هعاق نالوا

 دسزآ کش تاکرح وللتم كملا صا يخ راملا م.دقن هنادرر ید رک شش یاصاو

 هبرکسع فلاوط ینوک ید كنفیرش بجر یسەنس زکس یلاا كیب ینبم هنکیدلب
 هدنف رش عماح حاف تلود ناکراو املع هاب یدنفا مح رلادبع مالسالاخشو یاطااض

 رار هصوصخ تنطلس تعلخ عاخ انطابو ترادص لیدشارهاظ بودیا تعج دقع

  رارف الدب ندنهدلوا یعومسم كناشاب دما مظعا ردص لوا هحد ر رخو رایدرو

 :e یسوف هر احح ولوم الوزعم ندّل رادرتهد امظع ترادص تمدخ هلبا روهج بلط هلکعا

 قداس و هدعن بول وا هجو هیاشایدم فوص نالوا اور جنک فكتعم هدنراوج

 ۱ یدااق مادعا قرەنلوا تسدرد هدلع ییدلبا افتخا

 لوس بودیا تعیزع هنویاه یارس هلا هيرکسءفآاوط تلود ناکرا ینوک یستریا
 ا ییدلوا هدنشاب ید یرلترضح عبار ناخ دم ناطعاس نالوا هدازش

 مح رلادبع ہدنرو رم RES هدهسیاشع وا سدح ال وا عولخم هاشداب رای دل سالحا

 ندموصعم هاشداب هدیابو و ردشلوا تدارش درش قاذمنیربش هحنجوم یساوتف كنبدنفا

 تاش یحهمهدیا مه كنسودنک ینادلوا یواح یعاکحا هلوقمه نواه طخ نانلا

 ظاش اهلبلدادما یراراداوه ض ناخ مهاربا مردب » نواه طخ تروص یدیا ررح ها

 كيرحم همدع رصم ندلاع غاب هلسهظحالم ماع ررض روذحم عفد ردهرزوا كما هو

 کس یدوحو هطق هحیرح وم ناعذالا محم نامرف ىدعا ردشلوا مها بتا مدق

 ۱ 0 « هل وا هلازا E نماد یرازاو راخ تولوا دونا نددوهش

 امدقم ردم رف هب هنس ز وقط ییتطلس تدمو زواحتم یزو وا ینس كم وح ص هاشداب

 یدنفا نیدلا حلصم بقلم ندیا زارحا ینرلهبت رم كارکسعضاق هتروص شحاف كب
 لوصوم هنیرلازس یازج و لوتقم" یدنفا نیسح نالوا مانا دزنابز هلسان هجاوخ یحنجو

 یبدلبا ناس هدنرومشم ع رات یهعقو وب یدنا زی زعل ادع هداز یلج هرف ردلوا
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 ۹ ۱ تاعوقولا جياتن

 وید قتلو هدهرخ تمدخر هلیو ههنناغع تطلس نالوا زمتمعن یو هدءرص
 ردیا راختفا

 دلش هدنسهف رش هیت دلاخ ترضح هرزوا یرامار؟ تادحا تداع هاعوت هاشداب

 چوا هدهبنآ نسو رایدلبا تدوع هواه یارس هليا یالآ مظتنمو بتم بودیا فس

 رایدنل وا تنس ریارب هلی راردار, كج وک رفت
 لدشیبهغاط داس نالوا ووهتمو ص تت

 دانا رادم هنسلوا زورف هلعش ندشاب یی كنيراناغطو وتع نوناک ینعوقو تنطلس

 نواه یارس نوناق تجوم رو دراو هلوسناتسا یرانا وا نطوتم هدرلهرشط بودا

 هنیرلکولب رادحلسو هاس ناسک ردق كسبیيار ندنرلاغایرلبارس اشا مهار او هطاغ هلا

 هلی وشتوكيرح كننیرابشاب ابروز ضعب هلفلوا دیازنم یراتیمج ینبم هنغیدنلوا غارچ
 هاشداب هلتف مالسالاخش هليا مظعا ردص بودا تعم دقع هدنعماح دما ناطلس

 دقو ییرارمض "یونم هلرهد زردیا بلط ینمادعا ید كنسکیا هلرالوا ندروقفم

 ردص رابدلبا راهظا تقادص هتنطلس فرط نوما باج یسات وا هليا لبح

 هاکتیعم هلترافس صوصخاب بودیا تلاخدهرلنا ندنغدلوا قفتم هلرناطباض یارجىکپ مظعا
 هدنتفاف هاس هلسهعنص كمظعا ردص هنپ یسجابروچ یرجکبر, نالیردنوک ههابس
 ردیا ناحیه یراروهتو بضغ كرایرحیکب ندنکیدللهراب ندنفرط صاخیشا نالوا

 لق یسوف تبرق هزویچواو لیکشتو بیدأت یهابس یایقشا هلموجم مومعلایلع
 رای دلم | ریه دی و ك

 ندبناجربو ماق هیهراحمو هعفادم ندفرطرب راولکدنو ورندروهظ یرفس دیرک
 فرطو روروطوا هدنلغوا كب یرلحلیا ندنراکدلک هديا مادقا هیهاصم لیصح ید

 هب جلب ندنبناح روهح هدناواو یدیا رونا وا هدعاسمو توکس یخد ندهنس تّطلس

 یزاغو وربندهنس ییا هدقدنل وا همه رت رهلب ر دتا تسد رد راضتسالایدل یيدلک تاملعت

 یسمشلاحهنیربخأت تدمر كنسامتود یلنامع هلثح ندنلاح فعض كنيرلانود ندیا هقولبا
 ندنهدل وا جردنم ییحهلوا لوق هسبا ردا اطعا هراب ردقن هرمهع نادقتتم هدیابو و
 قشو برد نادوف تو تتتص هحور بونل وا سدح هدن راصح یا مور رود نم "یعلبا

 ندنرانالغوا ی نوعا كلردنوک مک و هدیرح نفس هراب ناسکس ضم اش

 هیمالسا نفسیدلبق مانعا هزکدق آ هلبا تامهمو رکسع ردق كيب چوا نالیزای یرچیکب
 عنام هجرک ا رولکدنو بوقج ندزاغوب قرلوا ناشفا شت هنیرزوا یراک كيدنو "۲
 ر

fےک 3 ۳  



  .لصاو ی هجوف مقاو o رمزا نوجا تامزاول لڳا هدهسلا رب دم هل وا جورح

 3 ۳ برح "یدصتم قرهلوا هدسر هنیزعا ناما نمشد یامنود بقاعتم ینراقدلوا لخادو

 ٠ ندقدلوادىهش همالسا شوج ردق زوشو O رجوا ندنفرط هلیرالوا لاتقو

 3 ۹ ۰ ات هتشیو هتسکش همالسا نفب بولبرآ ندنرکیدکی هرکض
 E رایدتبا لاصبا هبیزاغ راد یرکسع تامهمو

 قاافالناوتافارمماوترشابم هنحبحصت كتلود هلت روما اشاد یفوص مظعا ردص

 . نوردنا ناذفتتمو كناطلس هدلاو لوسولردبا ترداس هلاطباو وغآ یرلبش نالوا نمضتم

 قاقحتسا الب هارهلبا در ین زاتعافشو احر نالوا نونا ریافمو رضم هبه رخ كنوپامه
 عفانم والثم وب نکل یدشقا حمقنت یراتانعو فّتاظو كصاخشا نالوا تادراولئان

 هرزوا تماقتساو تفع تیاغب هكرانال وب هدنساوعد لاصمو حیحصتو كرلنانقوط هبهماع

 ,هدنوا ندرلوللثءوب ام لاعفا ندا رودص ندنراراسو ندهمزال یرلعا ا

 کی ادر ینج هلوا لصاو هیولغ ترم یینشتو نعط كقلخ هسناوا هدهاشم یرب
 . فقده هکعا ترشاسم bs ناخ ناس دسشت و هلام عم رس هن ارو هىلار راشم ردص

 . شاتکپو انا یدلا حاصمندنابرجسکی دیدانصو اغا دارم یساغا یرحکی یدلوا مانا مانشد
 ۳ ندنولقس كهلاراعم ردص افا دم ىلج یسادختتک لوقو اغا ینلطضم شواج ءرقو اتا
 صوصخاب بولبزو یرلنس, هلسس كمامهدیا كلارتشا لوبق تموکح سما هدلاح یراقدلوا

 كمظعاردص هاغلوا ریشہ هل رادص اغا دار هبلا یعوم ندنفرط ناطلس یسهدلاو كوس

 یرادصق ءوس ندنتاکرح رنو یخد هلاراشم ردص رایدیا وج هناهب هناکتتو لع
 هنوباه ناوبد اینک ا یتسم هنکیدلیا راعشتسا هذخاوم مالع ندتنطلس بناجو لالدتسا

 كنسامصخ هلبا هلسو وب هدقدلوا یعومسم هعقاو تافلتو هبرح مرا ی هدقمامراو

 ماق هکمریدتیا سلجم دقع هدنواه روضح و ماظعا یتحلصم هلیدما قلوب هراح هنعفد

 روا تا ناخد نالعلس هدنسبلوالا یذاج لئاوا یسهنسزوقط یللاكيب یدلبا

 نو یراترضح اک ان یادتبا بوز وطوا دت یاب ناطلس هدلاو كوو

 :یرهمریو نساکد یسمدآ ریزو نسو باتعرهظم یمظعاردص وید كدملا ماتها هیاغتود

 | رخ البولالوهتسمدتدمرب یهلاراشمردصروهظهک ان لاحوبهلغلروسب باطخ هلطافلا

  تودنا لالدتسا ینغبدلوا هدقافتا تح هضف ندنراقدلوا تعواطم هدر ورف رس كراضح

 بار رارب هلفع وط هدنلا تدمرب ینویاه رهم هناهاش تاذ یدلیا ملست ینویاه رهم

 ۳: تم لآ یا هرکس ندکهرخ ندزرک ی



 a تأعوقولا ات

 قیاسردص یدنلوا هجوت هاغا یفطضصم شواح هرف یخد ییلاغا یرحکب رایدروس مدلیا

 هدمن تونلوا سح الوا یدنا دم یعاس یيدلبا بصا رادرتفدو هدازاغا یمادختکو

 ردشمنلق مادعا هدلوبناتسا امهلا یعومو هدهرغلام نالوا یسیافنم" یمودنک
 یدنفا مح رلادبعمالسالاخبش نالوا دودعم ندساخ مهاربا "هاتف هدنروص تدمر 2

 یدلیا التعا هي همالسا تخشم دنسم یدنفا یام بونلوا الجاو لزع یخد
 نالوا یک اس هدهدکبن هلسس یسهبلک هال بول واندنرادتق تاعا كاسا هاش

 هلسادوس لا ینماقساكنىرلشادلوب نالوا لوتقم هدنعماحد2ا ناطاس یلادبع یجروک

 هننعهیخد ییاعوا یحرطاق ندنهورک قیرط عاطفو عج تارشح كز ۹ یدب هنشاپ

 هدنسلاوح دمزاو هنغیدنلوا عاعسا ی دلوا کیک ری یش a بودیا باج

 هلججاب شاپ دارم مظعا ردص یتیم هنغیدمهلوا نکم یخدهسیا یدنلوا تبثت هنسهعفادم
 مزهنم اقشا هدهلتاقمنالوب عوقو هدنراوج هبت لام بوک هرادکسا هل راقاحوا یلوق وق

 فرط ارخؤمو رارف الوا یلغوا یحرطاق بولوا مدعنم نددوجو ةرئاد ی یروکو
 هکردندسارغ یدلوا رقوم هلدصنم قلاولریمو رهظم هنو اه وفع هلکملا تلاخد هتلود
 بتا صو رابتعا عطف هدهلع تلودتامدخ هرزوا تماقتساو تقادص نیزادع هلا یوم

 هداز ییروک نکیا یسیکبراکب ییا مور هرکص ندنرور نامز ردق هنس یعرکی بودپا
 تاتسو تداهش هبئر زیاح هدنماکنه یسدرصاح یبهعلق هبدنق هلىتىعم اشاپ دمحا لضاف

 نالوا رادرس هددیرک ردشلوا تشر: لزنمرس لصاو هلشراقک یافا كنسهقاس

 كنهعلق هدلاح ینیدلوا هدکعا هرصاحم ینسهعلق هیدنقورندهنس کیا اشاب ناسح یزاغ

 شکه دو, یسامهلیردنوک تامهمو رکسع هاشال هلسس ینلقشیراق كاومناتساو یا
 هتنوردو اس هعلقر هلسات هیدانع هدنراوح هدنف یزاغ یاشاب نکل یدلوا دما دهاش

 رثاسوماح یخد هدهاکودرا بودیااشنا یرلهلشقرکسعو یرارابنا تامهموفب رش مماح

 عسو لذب هنمشد قییضتو تماقا هداروا مالسا رکسعورادرس نیزادعب هلقمردناپ هینبا
 8 5 3و نا ١ تردقم

 فقاو هرهدو رہش جانم بولوا ندرلاغا رک ذل! فلاسنالوا ندنایرحیک, دیدانص

 رکید هلغاوا توف اغا نیدلاحا صم هحوق نالوا فصتم هلتفالل 7 همظع روماو -

 ندنررلکدتیا السا دی هر زخ تامازتلاو هتلود روما بودیزا رک

 هلب داشک ر لن اکدو رلت ورف ینهرتاسو کا تا نالواندنسهیرورض ج. اوح كلومناتسا مو

 و هلی راعا مامها سفن صن هنیراص وصخ لا وما عج و مادقا ههرادا هدر وص دغا دی ۱



 غرا 7 ۳۹
 ریس حرس ۳۳

 هحش هلاراشم ردص هبلع 713 رابدشزو هلا اشاب دا ص مظعا ردص یالوط ندراشبا

 شما كبو لوبق نیرق یلّوسم هلکمنا اجر یلایا نیدوبو افعتسا كرديا ركضت یلاوحا
 یدلوا لوصوم اشا دما كلم هب امظع ترادصهدنناعش یسهس

 هلاراشم هلغلوا راعشا هب یدنفا یناهب مالسالاخش ندنفرط یدنفا یضاق ییدعا تباحا

 دلرلا وعد نالوا هدایز ندکل هوا كيب چوا ید یعلیاو هذخّومو بلج یتسحلبا زیلکنا

 ۳ ۵ مدیا ضرعم يوا .نددهع یاضتقنا یسافلوا تیر هدنرهمکع راثک

 تل ود ناکرا عومسم کیدلی سبح ینیجلیا هلفک نوما هلاراشم مالسالاخش هنیرزوا

 هناعا هراولکدنو هلصوصخ بولوا یع.دق تسود كنهنس تنطلس یتلود هرتلکنا هدقدلوا

 .یرابحلبا ًارظن هنسلوا هدکعا تنواعم هي هلع تلود هلیراجما هباق نفس هقشب ندکدلبا .

 تروصو ناتمرد ینیدنلو تلود یاضر ریاغم یسارجا هبربشح "هلماعم هلهجوو هدنقح

 یلجهرق نالوا ریقوت هليا تخشم هی هحمدقا قرهللوا یننو لزع یدنفا یاب هدهبضرت

 یدنلف نانحلا رورسم هليا اقرا هاوتف ماقم یدنا زیزعلادع هداز

 الیتسا دی طسب هیهنیزخ تادراوو هتلود روما رلاغا نالوا یناکرا یغاحوا یرحسکی
 اشاب سما نالو تقو رادرتفد ین هنکیدتیا تالکشم سک یماطعا هفولع ندن رلکدلبا

 و رول ره بوریدتیآ ع یزو هفانصاو لیدبت هفوز یرلهغ ا بم نوک « هتیزح

 ۱۳ را لیوح هار مشکبآ ىدا ىو ولاد ویو قلا نوار وربآهلساباقم ها

 سدنر هرزوا كعا ادا یهفولع هلا لار ینعع شوع هرو كس قرف زونکیا قحهلوا

 هدقدنلوا تشت هنسارجا هلیراغا بسشو نیسحم یلروصو ید رلاغا ودیا لخت

 عا رد هلنا ناب یتراقجهسهلوا زدتفم هنسارجا تحرص لطوب یسهاط فانصا
 ناضمر یسهنسرب شما كس ندنراودل وا دیعم و مش رهظم هدهسلا رابدلبا تیاکش ضرع

 ییدنفا زر نع مالالا خش ۵ عمجتلاپ یرلهشا فانصاردق كيب نوا کس هدنلناوآ و

 یرات رضح هاشداپ  ٌرلیدتیا لاصباهنوباه روضخ هليا همظع تسح بورتدلاقندنسهناخ

 لاظم ۳ ندقدل وا علطم هلاوحا بوقبح هنناو د قایا

 ۱ زوس كتعمح هدلاح یرلکدتسا اطعاو رادصا نواه طخ هدننمض یساغلا كلەروب نم

 هجرکا رلیدلبا زاغآ هننلط تصخر نوجا یراهلازا كلهم وقص تاوعا بورامش یرلشاب

 . فانصا هلیوب هدهسیدیا تلود بولطم یرالکنتو رمد" كنیراهلغتم نایرحکی ذیدانص
 رهلتید رولفاب هنساضتفا نیراب ندنغبدمهنل وا تراسح هرات وطس ریسک كراتا هلسل درد

۱ 

۱ 
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 . . هدقدنلوا توعد هعرش روضح هدننمض اوعدر یسولسنوق زیلکنا مقم هدویمزا ,



 شواس ندنسارزو هق هلآ ذخا نداشاب دما كالم یخد نواه رهم بول قلخ

 دقع رارکت بوزک لوق فرط فرط ینوک یستربا رایرچیکیو یدبلق اطعا هیاشاپ
 ۱ ۲ رایدمرو نادم هتيع

 نایرحکب دیدانص ریمدب و ناطاس هد و لوس تداهشو هنتف روهظ

 هلغل وا لصاح تییابسو تباقر عطلاب هدننش یرلهدلاو لصا هلسهدلاو كوب كهأشداب

 كنهدلاو كوببو هنیراقدلوا یوق مصخ ءرکیدکی یند یناعاو رتاسو یرلاعا مرد كنفرط
 هلساعا یرجکی هلی دصف مان عفد یتیم هنفیدنل و امار قاقتا هليا نایرحسکی دیدانص

 نوزواندنرلاغا مرح ناطلس هدلاو كج وک بوردنوک ربخ باعا شو هیدن

 هلصفد كرارو نم راردهدیکعا تبوقع ممصت هرازس اغا یلعو اغا لیعامساو اغا ناملس |

 فرط اتاذ هسبا رلناو ندنکیدلبا كيرح وید رولوا مخو هدزکقح هدلاح زککیدما دقت

 دقع هدنسوق اغا ینوک یجندرد نوا كفيرش ناضمر ندنراقدلوا شحوتم ندتنطاس

 كنیرلاغا مرح ناناوا رکذ بودیا تعراسم هبلج یرارکسعضاف هلا مالسالاخسشو تسمح
 ربخ لاسرا همظعاردضص نوجا كتا ضرع هنویاه یارک اخ ینصوصخ یراعفرو عفد
 یحاتسوو یاوغا نواه نرودنا هدقدلوا یرلعومسم كس رلاغامرح رو نمربتسوب راب ا

 ناطاس یردارب كحوک و هلازا یعوسعم ءاشداپ هدلاو وب بودیا عج یتارف حوقو"

 یناغا شاتکبو ۱ هلبا یساغا یرحکی نوا كمريدتيا سالبجا یناملس

 تح قورع كرهید رلکحهدیا انفا یزکتمعنیلو راقجاصاب ینارس یدمش هلکمنا توعد
  داحاو قافلا دنب قاطن نوجا یهاشداب دوحو ُهظفاح یسهلح هلیراا كيرح ین_راتقفشو
 موج هنس راد كنهدلاو لوس هلتانوع ردق زوږ ییارب اغا ناماس روبنم ندنراقدلوا

 مکح هنیرالوا قفتم هدنصوصخ دصقءوس هنیراترضح هاشداپو دیهش یاملاراشم بودیا
 رایدلیا مادعا بیشک نوا شب راسو ینیثاب هدوا صاخو یاب یجاتتسو یراکدتیا

 هب یهاشداب یارس املع نیلوزعمو یرارزو نویاه ناویدو مظعاردص هنیدزوا كئو
 رللالد بولیراقح فیرش غاحنس هلبا ارا قافلا قرهنل وا تر وشم نما دتعو توعد

 یسهفناط هاسو همقو نالوا ثداح مدتم زور دنجرهش لاها یدنلق نالعا هلیسهطسا و

 ناف لرتو یساغا یرحکی هلیراسس هلناقم نالوا قوبسم هدننادیم دمحا ناطاس
 ضرع لهاو فصنم ندننارفنو ناطباض یرحکی بولوا یرلیوق مصخ كناغا شتکبو

 یسهلح نس هنیرافدلوا راربب ندنرب دعل و طو هعقاو تاکرح هلرارو نم ید بلد



 خراب 11

 ا ناطاسو هیفوسصا هبرنادیم نواه یارس هلکمیا تبجا هتلا فیرش غاجنس
  هیدنفادمسوا قسا مالسالاخش تخشم دنسمو یدلوا لامالام هلبارکسع یسلاوح
 ۲ یعسم هداز هجاوخ لوطاناو هبیدنقا قنح ندرودص نللوزعم کلرکسضاق لیا مورو
  نافلوا سردنمو لزازتم هلتعسط تواقش تسمح كلذ ىلع "ءانب یدنلق هجوت هبیدنقا

 هلحعلالعو هبجوت هسورب هیاغا شاتکبو هنسو هنسادختک لوقوراوشمط هنساغا یرحکی
 . مالسالاخبش یدنلق مادعا قرهنا وا تسدرد یخد یحوا هرکص ندقدنلوا هسنت یرلامقح

 ۱ یدو شهلوا هماقا بولیر وکه هسورپ هدعبو ین هزفاس الوا یدنا زیزعلادع قناس ۱

 لضاف هلاراشم ردشمامنق هدعاسم هنس هلوتناتسا هدلاح ینیداوا رمعم اهد هنس زکس
 تارو ربرح لید هدهسور هنغىلب خرا نالوا روهشم بول وا هک ءیشنمو هنامز

 مهاربا ناطاسووج هدبرع لصالایف هدهسیا شملا ربطست ورد هدک ۱ناعا نوا تمذ

 هدلاو كرک یدلوا تلود خاص عومسم یناغفو دایرف ندنغیدنلوب ندنرامهتم یسهسقو

 یرلکدتیا اخلو عج ورټدنامز هحمو كرلاغا نالوا لوتقم دل کو كن هم وح ص

 ۱ یدلیا تنواعم هحیلخ هتلود .تافراصم هلفعلوا لقا هنوباه هنیزخ هلک

  یارسو یرلاغا مرح هرکوب البتساو هلخادم مامز نانلوب هدنرابلغتدی كرالوتقم

 ۳ )را یرادهاولد اشا شوایس مظعا ردنصو کمک هنیرلاا یقلخ نوباه
 یحروک توترفرپ ندنسارزو نوباه ناوید بونلوا لع هدنرومم یا چوا هلکمامهدیا

  تدم نالوا ترامع ندیآ قم ید هلاراشم هحرکا یدلروتک هتراد ع دنسه اشا دمع

 ۱۳۳ ور هلامروما هدهسیا رایدناص بلا یک یرلکذتسا یقلخ یارب هدنترازو
 ۱۳ ۱ 2و ات الم ىر ماعا نوردآ ناذفتم نننکیدلک هتلاح كماملریو هفولعو
 یاشاب دما یجوخ رب نالک هلوسناتسا الوزعم ندننکلاو رصم هلیدصقم هباقو ندهرطاخ

 رم صا هلاراشم ¿ نکل رل یدر دتا داعقا هترادص ردص هدنحر یسهنسيبا شعلا كسب

 لا هب هسزخح تا د و ی یافارسا ند غ دلوا تاذر مقتسم تباغ زملب تاشاعو

 ۱ ا تقاطع مارلا ناکمالاقوف ءدنصوصخ عفر ییراتمط تشاد كراتادازوا
 ۱ مادسعا هدن رخالاعبر یسهنس چوا ش هعلا كن كرنا مهتم هلتسارتفا سالحاو علخ

 م راد دل وا .سرتسد هنلوا بصن مظعا ردص كناشاب شورد نانلو ایرد نادوفو

 ایامو لدتعم ندرادتقا و لوم باحاو ندامدق شلوا ترازو لئات هدنرفس دادغب دیدح

 . ییقلخ نوردنا م هدنناردص نامز نالوا دتع برف هب هنس یا هلغلوا تادر سانش

 1 یدروک تفورب هحشوخ قرهلوا قفوم هیرادا نسح یتلود ماهم مهو

3 

۱ 
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 .دلکهدبا هقولبا یزاغوب ككردیا راضحتسا هیبرح نفس اس ولتیلک كم راولکدنو ا 5 3 ۱
 هدقلوا عفاو تالکشم و تاقلت عاونا هدنص وصخ یلاسرا تامهمو گلیم ءدنرک نا رب 3 ۳

 هدر وص ۳ یهضتقم تامهمو بصن نادوف یناشاب دا ص ےک ردص هدلاح ینداوا

 هاردیا هیلغ نراک ور اتودنالوا جارخا هدنسهنس ترد شما كيب هلکلپا كرادت

 یاغا ینطصم یلهروم یلوق قاشابو یدلوا لش رال تامهمو هرفو رکاسع ا

 نانس هک هلا یوم تودیا لنمح هنسهدهع اللقتسم یهلام روما هراداو رادزتفد 3 ۱

 ردص یدمرتسوک تالکشمهدنساطعا هفولع هدهسیا ید ینسوققءاص یتادراو هلا
 هرزؤاتلود ناکرا ددباوصهدقدلوا ترخاراد لحم هدنرخاوا هروبنع نس هلاراشم
 ابا :قا را امدقم هیلاراعم کرنا یدازموک هاش رها یسلاو تل تا ۲
 «هنطلسلا راد هليا مجهنشاب قارغا هایس نالو: هدنلوطانا هدنرابلغتو البتسا نامز كني

 رب هلیو یدشلوا یئدوع بجوم یلاوز كرلاثا نکشلوا ناغط نابنج همداق یرغوط "
 هاس هم او قلوا ینئم هدصقءوسیناح |هترادص ردص هدلاح ییدنل و ممه هلا هشاس تمې

 فلکت رازه تولیوط رکسع ردق ك مرکب نرانو ندننهش قراب 9 هاس 3

 یافوقومو رادرتفد یهروم یدلوا دورویاشحم تشهد هلوساتسا ۳ ترد چوا اسو 4

 تأرج هناکرح العفو الوق هدنیلعوالثم یدنفا دم هدغ یسادختک ناطاسو یدنفا دمت

 یراهق ۲ یرلکدریو كنيمزلم ندیاهدهعرد یادراو هیئآ نینسو مادعاو لتق یراندبا

 تیرومأمو بصانم یصاخسشا ییدروتک ربارب قحا بودیا خسف ینراهلحا هللا طبض

 راهظا ههیلاراتم رذص رافرح ندنغیدلوا تلود ءرئاد "هلصوح جراخ كملا بیطت هلآ "
 ناضح هحوم هب هنتف ا ید. اشا دام نادوف هدلاح یرافدل وا هدکشا توادع "

 قامو: تواقش 3 عد یرلاب روز هاتس ییدابا باصحتسا هر سه هظواحم هلغلوا

 یاریباکتم اننا اشا دام هلاراشمبودیا تربغ ۀندق فرص ردقههجریدتبا لتف یا

 ۱ ۳ دوا اظع ترادص |
 ته رکسع ةضاط هدهسیا یدلوا دنماو هتما لا ر ا ۲

 روبح قالا ءراقاحوا یرارشا ردقكب نوا زکس ندننیدشا ندشاب یرانا و
 هتطاس فرطو هنغیدلوا روفوم هح صدص ندنسهشاس هدار کی ةف ولع هلتمج و و ۱

 نس هني ینسهراچ كنهتف كکيدليا كيرح هکدنیا نایب یهلکشم لاوحا هتلود ناکراو _
 ماشو افعتسا ندنرادض ید هرکوب یتبم هنکیدلیا هدهاشم راهلماعم هدنتسز هلبا هعلاطم |

 ی
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 ۶ څ ران ۹۹

 6 وا رمز هدنمات اشاب ناماس ینمرا ترادص تمدخ قرهلوا روح هیاعدتسا یکللاو

 . یدلوا توف هدصم هدلاح یيدسا تم نع هماش قیاس ردصو یدللق هحوت

 ۳ عن
 3 هقاوقو هیف و

۰ ۱ 

 ۲ زوقطناستط هدننلایراهلغو رهق كنبرقمنارکتراغو تلود یاکرش رابتخا ءراح
 > رهمو لزع هلکُعا الاب ماقم لاصیا یتسادص نامالا قرهلوا تلاکو رهم لماح نوک

 . نوک یارب هدهسیا یدنلق لاسرا هاشاپ نیسح یزاغ نانلوب یرادرس دیرک نواه

 .  زادنا تشهد میظع لالتخا نالوا نیخروم دزنابز هلمان ( هقاوقو ٌةعقو ) هدنروم
 ۱ 1 ندیم لاکا هددیرک دل رک هک هاب وش ردعلوا عفاو ترادص لد هنب ندنغیدلوا عوقو

 9 ناملس هب هب رکسع بیا وط ناللو هدلومناتسا كركو ندیا تدوع الادتسا هلبا هطو رشم

  لاهالا نالوا هقآ فوبزوشوشنم الماک هفولع نالیریو هوا ندنلنع كناشاب

 .لصاو هلاک دح یراطلست نالوا هاعطاقمو تامازللا كننرقمو هلفلوا طقاس ندراتعا

 اقلاویلعت كنيراضمب ندتلود ناکرا هلکسلک هلوا وح هدنرابلغت دی هنیزخ لاوما قرلوا
 ود ردراو زلاحضع كردبا تعج دقع EE یسهفاک كنيرلقاحوا یلوق وق هلا

 ا ندنادنفراعمو ندنسالقع یسهفلاط هاس رایدراقح هنکشوک یالا ین راترضح هاشداپ

 هرکص ندنراکدتبا رااعد غیلبو حیصف هنویاه تاذ بولک ورلبا یرابحاص زوس چاق رب

 تاعطاقم A ناس هرامیلم نانلوهدنتلا یرالا کردزاو تلود هنوخ ماطر مهاشداب

 ندنو ندنوش هلسام فصن یخد ینلدب بور ویلا مدقم ندنس هلاحا تقو ینادراوو

 هدیسرا هوم هنیزخ لاوماو هدقعاق هليا ها فویزو یراکرس هنیزخ یراقدالپوط
 نالوا لاتقو برح لوغشم هدنسهر زح را هوا هدقلوا فلت نکیا ماخ ما زن

  یرلکدربو هلیاالب كيبهرکوبو رلیدید رایدلوازعروک یزو هقولعكرللوق نان وبهداروبو
 نهسورحم كلام یژابدعتو لط كنهعوقم ةنوخو رایدشیا هّئارا وید ردوب یخد هقآ
 ندن رلکدمهدیاتراسجهضرمعیلا> مقاو هلفوخ ندنرلرش تلودیالکو نکشما باعتسا

 > ینترهاط حسف هدهسبا یدنلق تراسج هقاخ اتسک هلهح وو هرورضلاب یاب

 . نوردنا هدعب نوید ردوجص قلروب روتسم هليا وفع نمادو روذعم ارظن هنتقاع

 ۶ هازاو لک ارو و زار ایرتهدنالوا روطسم یسماسا كمدآ ردق زوتوا نور

 ا ا اعدتسا یرالوا تساس فس رهظم هلغلوا تاود حالص بجوم

 . هدوهج هاولد ندنفیدلوا سوسح یرلقافا هدیابو كتلود ںاکرا هلم لاب هکلبو كنه
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 ٩ تاعوقولا ما ی ر

 هدنجمان 3 جافرب یراراسو هفیاخ ناعش حوزو هتسوایلامو یشاب هطوا لاو ف

 تس هلغمنلق نازیوا هنجافا رانح نالوا هدننادیم دحا ناطلسو مادعاو لتق هکدک ۴

 ۳ ٠ EE ردشلوا هعقو هم

 یتخشم ماقم هداز كمنو ینرادص دنسم اشاب ینطصم نزانروس ماقمم اق 9 ا

 هدب زو تعاس چوا نوا ءان هنراضارتعا كنسهفاط PENS نگو دلشعا تسد

 هیهبفخ تایم ضعحإو مظعا ردص اناث اشاپشواس قبسا ردص نالوا یسلاو ه ا

 رایدللوا بصز مالسالا چ یدنفا هداز هجاوخ م ءانتیا

 یک اشاب دن رادرتفد هرکص یارب ندنلوصو هتداعسرد ًاموحم هلاراشم ردص
 ماش نوباه رهم هلنلوا توف هحک ییدریدتیا لتق هلسالب باقرتسا درع یداو لضاف نر

 یدناق لاسرا هباشاب دم یرک ۱ یو ی لاو,

 تنرهسش ها تارک شعب وکی کی را وفا و ماسال 3
 مظعتم تياغإ یدشلوا لصاو هتخبشم ماقم هيا روهج ناعت هدهقاوقو هعفو بواوب

 قلواماعو صاخ حج مو مار هلالقتسا فک :تنل ود روما هفاک ادعام ندنعیدلوا وخ و

 یتمهآ سالحاو عاخ ه هراع ندنکیدلبا لاصبا هطارفا هستيم ی زاردنابز هلس

 تخشمماقمو یدنلقمادعاهداروابولیردنوک هپ هسورب هام ان یی ه رکب زاید قروا د د ۹

 یداروب هجوت هبیدنفا ینح ندرودص
 32 شات

 اشاپ دم ینیروک تدادص 9
 یا ود نانل وا جارخا هتسوب نکیا در نارحم هليا هلخاد تالالتخا هلع تلود 9

 ینلو هطا هحزو روو هلغلوا هلمک تیزه یالتسم هده راح نالوعوقو یخد نوه

 ناکرا ندنه دلاق و بقا روصح هم امع هنطاسل اراد هلع ءانت 7 ںایدلیا النسا ی مزج

 ادق ارج وخ بوناوا هجو یدلبآرط ماش هاب یراق و رک متسمد تلود

  "ظلارش یارک هم یحنش یعرکب كنسهدعقلایذ ىس یلاشما كم شر و

 یدلواتلود روما حالصا ۳ ترادص رهم لماح هلا هلد اقتسا

 بولوا كما كلمت ینرلهربزج یتلو هطا هجزو یرادوصقمو ماع دارو
 هدنتحش هک اد ةرساحم هسلا زلوا چسسو یتسه ررزج دیرک هلبا قسضا و درج
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 الاد اغا لالب هحاوخ و یساغا هداعسلاراد ءان هنخن دلاق نا هتشب ندتفل وا دع 3

 فا مساق راسم یسامختک مدلاو اشاپ مع لیکن الو کا ویو كت نوا
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 اعدتساو ضرع اعاد ید یتساطعا غلبم رب ناعم رادقم و هبدنف نانلو
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 كحلص هق دل وا ماست یمهمقهدنق رب ار هلس هباخ اد لئا وغ ردق و هنلع تل ود نکل ایدی |هدکعا
 ٠ یدیاردبا تناتموتا راهظاهدنلاسراتامهم ورکسعو اغود هنسیههلیاناب ییغیدلوا یناکما

 ۱۳۳ 1 تموم اع نالوا دقع ءدنوباه روضح نوکرب هکردق ههجرد لوش
  دیرکوش یراترضح ناطلس هدلاو هدقدلوا نامرد ینلدقف كنهجقا نالوا یضتقم نوجا
 ٠ یاوا قلعتم هرزو مسو تارهوحم هفاک نب نوسنلوا تربغ هنحتف الماک كسهریزح

 ,E . ردراشمروس مردبا ادفو اطعا یخد یکاوداو

 : هدزاغو هدهسا هدقعلوا ماود هه راحت هدنسهر زج لنوو هدن راف رط كسهو هنسو

 .. ٌهرصاحم یلوتاتسا هلا صلح یینلو هطا هحزوو كعا عفد یتساغود كيدنو نانلو

 مادقاهلاک او مظنت كنوياه یاتود مظءا ردص هلغلوا ندروما مها قمراتروق ندهیرح

 یدرد_شارارف یه نع هزاغو ناحصتسالاب یتراقاحوا هنامع شوج هفاک راز هلکعا

 ٠ كنو نکل یدایا صیقنت فراصمهجیلخ هلیا انتعا هنحیقنتو مطق كفالتاو تافارساو
 - مزال هثا نوما هیرفس فراصم هيا یدمشو هنکج هلیروک هدورلبا یدئاوفو مفانم
 تامزاول راضحتسا كلردیا ضارقتسا هسک كسحوا دساب ندنواه فرط یتم هشیدلوا
 5 . یالعا هنهیلع هلاراشم ردص هلذخ ماطر ندننسهفناط هابس نکیا هدقمشلاح هبه رح

 یناطباض یرچیکی نیزقلوا دادتشا زورفا سهل داسف شتا هدهسیا راشا تواقش یاول

 ۱ . نافط نوناک 5 هاغعلوا هلازا هسخ سو E بولىصاب یراتدسفم عقاوم هلستف رعم

 ۱ رال هداز یضاق ناقنح هنادسم تقو تقو وریندهنس یدک ی د نواو ییطنم

 ۱ ۱ . یدالوا" عفدنم هلبسالجاو ین كرانلوا قایا كوا ضعب ید یعولعم

7 

۳ 

 ۲ . ىل هطا هجزوب حتفو كيدنو یامتود لیکتو عفد
  هشاح یزاغو دفسرح هدنناعش یسهنس ید شعلا كس NEE ردس

 ۱ هه راح هلیراک كىدنو هاغلوا لصاو یخد نواه یامتود ودیا رثارفط کوس قوس

  هرللحاس بودا هراق ندشاب یراهنفس یرلکدنب یسهفاط یرحکی هدقدنل وا ترشابم

 .. مالع هني هدنویاه یا ود هلنمشواص هبورو هب هوا ید هراس نافسو هاب راک هد

 5 ورشو قرهلوا روعشلابلسنم هلا هدهاشم اخو هلاراشم ردص یدلک هر وهط یاشرپ

 ۵ نفس نالوا زادنا A هرللحاسو ۳ لتف ییرحیکی ردق زوسلا نالوا نایرارف

 نوجا "تناص ندنمشود دنززک یسک اشلپ ناناق مت :هدرادشاب صوصخابو یهیمالسا



 کر روکذم هاتسارد و تعءاحش یدابا ماها و و مظع او ی

  ییتلو هطا هجزوبو ناشیرپ ییویاه یا ود هدهقاس ٌهنس بولوا رومشم هامان نادونق

 هتیلاغ یغبدلوا لئان یخد ءرکوب یلارصا كيدنو ندیا ناشو ترهش باستک | هلبا 3
 كرديا موج هادو "كاب رخل رز ,ةتس ی راک ھاسا راو ہرا و

 یسهلک كيوط یفیدتا كنب زاغ یج وطرب مان. دمت هرق نکشعا برق هغاوا دما لصاو

 کدی هلیا یک روکذ» کما یفداصت هسهناغهبخ ےک یتیدلوا راونس هاوون نم لاما
 اوهرباب هليا هختنم SES ناطباض زواحتم ندسکیا نانلوب هدنراحشاو نوبلاق نالوا |

 هنیرزوا كنون راب دلبا رارث قرهلوا همظع تشهد یالتم نمشد هراس نفس ندشبدلوا

 تافاکم هراندبا تقس ی ندک دلیا ادا شد هدحس هلاراشم رتا

 م ردف كس IEE ا ندکدتبا تازاحم بر هرانانل و هدنک رح ینالخو " 1

 كرءردنوک ییاشاپ دم لابوط ناد ورق هلا نواه یامتود اقاعتمو ینسهطا هج زود رام
 لصاو هن وی اه تاکر هد ردا ارفظمو اروصنم هلغل وا قفوم هدادرتسا ییسهررزح یو

 نسح هرق دعاقتم ندنفلاغا یرحکی هکردندبنارغ یدلوا لئان هب اطلس تافل( اد

 قفاوم یخد یرببدنو یار بونلوب صخمتم هتطاس فرط هدرلهعقو اغا نیسح هداز

 هداواو یدشلوا زا یتیم تنطاس راختسمو تلود نم وه هاکشود ریا

 هدکدتیا عامسا ینکیدلبا مادعاو لتق یرامدا قوج كب ندیرکسعو اما كمظعارد

 تدوع ارفظم ارظن هنیراوشمو تاکرح كنلیربوک بوردنوک ربخ هبیدنفا مالسالاخ

 لنع موزل ندنعادلوا مدنکع و ینح هلوا تماخو تحوم هدنفح صول هسیا ۳ 1

 مردیاارحا یناتساش نالک مزال ید نب رانوسزاب هر هل واه نابام هدننمخ ليد 3۹

 سام ود كیدنو هلاراشم ردص هدهساا هلو لاح هحرکا یدنفا مالاسالاخش یدید ,

 رضم هنلود یلیدبتو لزع هلذلوا لوغشم هلا كما حتف یهطا هجزوب بولوا قفوم هعفد
 ا لاصبا رارصا ماس ۳ 7 همل ای وم یاغا هدلاح یدريو باوح ود رواوا 1

 بقاعتم ینسسقیا عورش هشیریرحت هرکذت هناطلس هدلاو یدنفامالسالاخش هرورضلاپ |
 هام ندنکیذلبا راجا یتاف» ةف انداز نسب هرف لوک بولک یمادضتک
 یدلوا لالهتسالا ةعار هنغجهلوا قفو رهظم كهلاراشم ردصو فرطرب

 داعقا هتلارف "یلادنص یلغوا هدقدلوا توف روباغ ناتب نالوا یلارق لدرا امدقم ۰ "
 ندراحمیایماندنفیدمهلوا ردتق» هیهرادانسح هلسس ییافکو دشر مدع هدهسبا شهلوا _
 نکل یدلبا تسدرد یلدرا تنور هدسناخ دا ص ب تنطاس رخاوا یلغوا ین



 ۳ ج چ ےک

 . تابرا ضمب هلنماعلوا قیدصت ندهنس تطاس بناح یغالارق كهبلا یعوم تقولوا

 خر 3

 ۱ E یربنامرفو تعاطا یالک ییدتا ضرع هدسناخ مهاربا رصع نکشما 99

 ۴ کنج و رداهینودنکو شلوا مارک ا رهظم هلسناسحا یغللارق لدرا بولوا اطلس رظن

 ۲ یدنشعلو هدکمنا تقو رارصا هللا هراج هلیرلتل ود هلو هحع اعاد ندنعدلوا مدا روح

  قالفا هرزوا یان میدق مسر هلتهج یرافرشت هیهنردا هرکوب كنیراترضح هاشداب

 ۱ توعد هواه ںاکر هل اراشم لارف ها رک ناعاطسفو نافتسا یرلهدو و نادشو

 هلی رکیدکیءانب هنسهظحالم كما هدافتساندنسهعقاو لغاشم كنهلع تلود هدنراقدناوا

 د قالفا نیربانب رلیدملا نامرف لاثتما هردیا درس ههاو راذعا ضم ارورغم هنیراداحا

 اوتل هدنو اه ناویدو هح و هرلکب مان هقلو ین هدو ونادغا و هنحنمیغنل هدوب و

 یسلاو هرتسلس ی یراداعفا هنیرل راما ماقم ندقدنل وا فطلت كرهلب ردک

 2 هئا لاتت برح تاودا تاکرادت قافتالاب رلددو و لوزعم یدنف هلاوح هباشاب یلضف

 یتکلم راتات رکسع نالوا رومأم هدهسیا ناما نصح بوروق ودرا نوجما هعفادم

 روم یهن وط هللا همناععشوبج نالوا یتبعم بتص یخد اشاب یلضفو ندنرلقدلبوق هتراغ

 راهدوبو نالوا بوصنم هلیراما رارف هلدرا كلام بوسهلوا رارقتسا یاجرباپ ندنکیدایا
 ۰ ىدا داعفا هسرلتراما لح

 3 | هون حتفو لدرا رفس

 و دیدح یخد ا و یعانعا هلو اه باکر هر رارف نالوا رک کد

 . راذعاهنی هدقدنلوا راعشاو صا رارکت هناغوا یجقوقار یس لالا ور هبنس هدس نوجا

 اما دع لیرپوک مظعا ردص یتیم هنسمتا لوکن ندما تعاطا هلیدرس هبهاو

 ون یاد هجو هسالوا هدنناخمر یسهڼس E *علا كسب قرةنلوا بصن رادرس هنيرزوا

 یدلیا توطس

 - لدرا نالوا تموکح ٌءرامالا رادو یسهملق هونب نالوا هدنماقم یسوق كادرا كلام
 هرکص ندقدنلوا ربدنو لتق رالوا ینا راداوه یلغوا یحقوقارو ربخست و حتف یدارغاب

 ۱ بکومو قوس ههعلق ییدلبا نصح كهلاراشم لارق بولوا ور هدیدودح هجم

 هيهسورب یتمج اشاپ نسح هزابا قجهلوا نایب ۳۹ نکشقلوا مم مت قفلوا تدالج

 روح هدوع مظعا ردص الاثما هنویاه طخ نالوا دراو ینم تا برش یخ وط

 3 EK ندرانات نارک امغی هلبتهج یراتعاطا ضرع ید كلدرا “یلاهاو ندنغیدلوا

 كف
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 هیمدازکب مان شوقا یاقجراب نالوا یرادرتفد كناغوا یقوئار ندنکودیا و فامز 3 6
 یتیدلوا تاش رشت مس ف مع هلمساطعا هف وق و زوطو تعلخو نا ینللارف لدرا

 غالبا هکیب قرق هرکوب نکیا نوتلا كيب شب نوا یعیدق یوکریو كنعللارق لدرا وللش

 ردشمناف طرش ید یگرده ها هسک كيب هن و اه باکر قرهلوا فرصم لذبو 3

 اشا ىلع يک اکب راوشمط هدننمض هسراحم یلدرا كلاعو هظفاحم یددج لارف 13

 ردص قرهنل وا ےب میرکت هلبا یرکسعرس ناونع اشاب ناعنک یسلاو نیدوو نیکع هدهونی 3

 یدلیا تعجاص هنواه باکر هللا تعرس مظعا 3

 اشاب هژابا تبعچ ریمدت

 ی یقشر, تیعمج بح اص هدنمان یلعوا 2 امدقم اغا نسح هزابآ ندناهاس یانسا 1

 دک یاس سم یم افا چ رز اعم اا هلکمروتک هلومتاتسا بوئوط

 نامز كنیرااغا قاحوا بولو دایدزا ینردقو تورث هنوک ندنوک ندنفیدنلوا هجوت 3

 شلوا نایفط زارفا لع هنهلع رلاغا روبنم ادحتم هليا اشاپ ریشبا هدنرلالبتساو بلغت 3 ۱
 رود نم ید زوم یرلوا ىن هتک ی راهتف شنا كراو لک رم دراناو ۱

 صا 1۳ RN قدزا و یدشملق ناسحا یللاو بلح هاغا نسج ا 3

 یرلمادعاو لتق كنارما ةماظو كناراکتواقش نالوا وهقاس كمظعا ردص هدقدنلوا _ 7

 یاو ماه ندنکیدشود 7 هفوخ كردیا هعلاطم رظن شیپرد یتدش نالوا هدنصوصخ 1

 ردقشبنوا بوصنمو لوزعمو اشاب ازریم ناج یسلاو یلوطاناویاشاپ دمحا یلغوا رابط

 یمایقشا هابس ندیا رارف ندنتوطس فیس كمظعا ردسو قافتا دقع هليا ما
 یرغوط هیهنوت هدلاح یراقدلوا ینتشک ردق كيب زوتوا هلکمیا قاحتلا هرانوب ید" "
 تمدخ اا دمحا یلغوا راط هلثحم ندنراقدلوا هنعالا اسم ندمظعا ردصو هچوت ۳

  هجردق ییلدلروس هدعاسم کوو و تنی رول وا مادختساهدنرادص

 رایدلبا معده رضع ضر هواه باکر نیم یتغادلوا یرالاتحا كمك هئلبا مور

 قوچ كي كانفوخ ندننوطسولالقتسا كلبرپوک هدنجا تلود نیرومأمو هدنقلخ یارس "

 یرلترضح هاشداپ هدهسیا رایدتبا ماتها هیاقشا دصقم خرورتو ماظعا ییهدام هلغنلوب مدآ 13
 صرع ندن رلکدرتسوک تاش هداعاقوف هدنص وصخ یرابتعاو هاح هظفاحم كمظعا ردص

 هننیدلوا لوغشم هلیرفس لدرا مظعا ریزو هدنویاه ظخ نالیردنوک اباوج م ۳
aیزکتسجز کهسیا هدکعا فوخ کک کی مودرکا زدلکد قأامز ترادص  
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 ۲ قامرفو صا وید كلدیا تع لع هنسظفاحم دادش دوخایو تعج ر هزکبرابصنم بودغاط
 ا تعرسس نواه یودراندنعب دنل وا لحم یندوع یدكمظءا ردص هام عم یدلروسب

 | تعز هلوسناتسا رار هلیراترضح هاشداپ اقاعتمو تاصاوم هنواهباکر هدهن رداهلبا ریس

 ا 3 ور یتیم هزابا یدلیا ما 1 ماخ صن هنسارګ E هلاراتشم ردص بودیا

 هل املاح كعا شوغارد یدوصقم دهاش هليا هبربج هوډ ندنرافدل وا سوم ندماص

 نالوا رومأم هنسهظفاحم هسورب هدنرلقدلوا موج نانج همداق یرغوط هننراف رط هسورپ

 . ندنکیدلبا قاحستا هیابقشا هلیا مظعا ریزو رهق فوخ ىد اشاپ ناعنک قباس ماقماق

 ۳ ` رابدنانلوا نعل رادرس نوجا یرالکتتو عفد هدهسا یدلبا دادتشا تیک ناف وغ

 | __ یدلبا مازاتسا یتدوع كنابقشا تبع ىلوصو برق ربخ كناشاب ىضترص یسلاو ركب
 | اعوتهدیرادرس بکوم هجرک | هدهبراحم نالوبعوقو هدننبب اقشا هليا هلاراشم رادرس

 ۰ یاب هلازالا بیج او كنیراقتملیااشهزاباورلنامرف نانلوارمشتءدهسیا یدلوا مقاو تعیزه

 . غالف ناللو هدنرابلغتو مکح ریز هلتوق فیرش یاوتف نالبریو نمضتم ینراقدلوا

 ۱ یتسهرکسع تسج یخد هلاراشم رادرسو شمک هنیراظفح تسد تلود نیرومأم
 موج ندبناج ره بولاق هدنادیم ایقشا تمج ندنکودیا شلوا لخاد هبلح مظتتلاب
 3 یدلوا لدبم هفعض هنوک ندنوک یراتردقو توق هلیسح قلوا مودعم یرلدربخذودازو
 طبض یماق ةت بورک هبلحلاغغالاب یاشاپ یضتیح هدنتروصقلوا ماست كلذ ىلع ءان

 اهد ندنغیدلوا لاوحا فتاو هلاراشم رادرس هدهسا راشعا تر هدنراس کھا

 رهشو یدرشود هماقسا ماد ردا لافعا یرلرو نم هلا هبفخ ثاششتو لح نیکنر

 . یدلیاریست هلوناتسای راهعوطقم سورو ریمدنو لتق ینسهلج هجک یربکدرک هبلح
 تکلع هلسرقت رب كب نیطتطسق ندیا رارف هناتسلدرا بولوا یسهدویو قالفا اقباس

 اش نامنک هدناوا یلحنک هک كب هنحنم یسدوو قالفاو ندنتیدلوا للوتسم هنادش

 بسك هلمان كب جنکو شلبا لیصح یسدافو رع ناسا قرهلوا هیرت هدنسهرثاد

 . . هیقوس راتات رکسع هنیرارزوا ندنکیدلبا ناصع هود فرط یخدوا یدشعا ترهش

 اا قادت :كکب نیلنطسق یناهدویو قالغا بولیدیا ناعبرب یراتمج
 هدنفل هدوب و نادغب ردق هنس اک امدقم یل هدوو نادغبو ون هقلو ندا و

 ۱۳ ناتخا هناغوا كنهدوو >.<. نالوا شمنلق رحم ییدوعو تقادص بوللو

 رایدناف داعفا هنیرلتراما ماقم قره وا

 3 ییاتسادرا با رکسع ییدابهدیاعج یلغوایجتوقا رنالوا روحهم ندنغلاارق لدرا
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 مزهنم هلبتماهش فس كناشا دمحا یدس یسلاو نیدو هدهسیا یدلوا مزاع هالبتسا

 رادقا هلقفرت ءرفاو رکاسع هشوناک نشا یاصا راولهح# هرکص ندقدلوا می ۱

 رو ینبم هنغبدن وپ شملکح هاشم ی همنامع نکا هنی راکدلبا لاسرار

 یخ کیدلی مادعا یشوقا لارقنالوابوصنم ندنس تنطلس فرطو طبض یناتسلدوا
 رادرس یدنلف راسبتو نیبعت رادرس اشاب ىلع هسوک نادوبق هدقدلوا تل ود رد لاو

 یستریاو ربخستو حتف ینسهملق دارو ندادرا نوصح دهر شع كب هلاراشم
 هلیایلاها باخت یهدازکیمان لاخبم یقایا هلا ریمدتو لق یخد یشونایک روبنم هنس 7

 كنيرالارق لدرانانل وابصنندهلعتل ود بناج لاخسمقایا هنلا یعومیدلبادادقا « یلارقماقم
 رادیابهدتموکح دنسم نامز زواحتم ندهنس یعرکی ردق هنسهرصاح هنایو بولوا یسهعاخ "

 ردشملا تغارف یفللارق قاارا واو شلوا "

 اشاب دما لضاف ترادصو اشاب دم یلیر وک تافو

 نیتلودلا نيب یرلللا كلمو طبض ینعالق ضعإو طلست هلدرا كلام كرلول هجم

 ردص لوصولا دموتضهن هبهنردا یراترضح هاشداب هلغلوا مزلتسم یناثحامو تاعزانم

 ترخآ رفس رابتخا هدنلوالا مسیر یسهنتس کیا شب كيب اشاپ دمحم لیرپوک مظعا _
 یاربیاکتم اشاب دحالضاف یلغوا نالو: یصاقمماق نوباه باکر هحنجوم قصو هلک و

 ناراب كر مزملا یوق ندنیاردو تقابل باحاهبلا راشم موحم یداوا امظع ت ترادص
 تهرو o هام وطس ریشمش ین هبج راخ یداعاو ه رکسع ناراکتواقش هلغلوا هدید " 3

 یدلیا افاو لتفیاماو ارزو قوج كيهدهسایدتیا س رتو میظنن یلود هلت ر وماو
 یدیسو یریمس تعاجشریرب رادکماو رادمان یک اشا نیسحیزاف یرادرتس دیرک هله -

 رادنک] یننساح ةحفص یا مدعا هل بسهلپ تارا یرادق دا هل
 دل ردت ٩

 زاوا حتفو هجع رفس روهظ

 نررزوانب دهع فالخ هدنراوج یسهعلوهزتفو د عطق ندنعالق لدرا هل را ولهحم

 زواحتم ندهنسر.و هدافا هنسحیلیاهح# یرالا مده ینهماق یی یرلکدلیاام هلمات راو 3

 دع یم هسنغادم هنلف لاصحتسا یراتقفا وم هدلاح ییردنل وا هر او کا هدیایود

 مظعا ردص هلغلبوا ریدب رار یسعلوا رفس نالعا هیرزوا هج هدر وشه سلح نانو 1



 غرا ۷

 ۱ هدنناضمر یس هنس چوا م كم قرهلل وا نعآو بصز ۳ رادرمم اشا دما لضاف

 3 E ریونا یدلبا نانع فطع هدارغاب تناح هلبا هسامع شوبح هج اب

 وناهرکسعم ارخومو هاشاب ىلع SA لدرا امدقمو یسادختک. وق هجم نانلوا

 ey لوش هب یمظعا ردص روصح هددا رغلب راحلیا ره کیا نالک

 8 یسلری و )مت تو ده ام ناملس ناطلس هه كذعالو لدراو بیر ثكب هعلو

 3 زونکیا نالوا ررقم یساطعا EE اشادا ص دوخایو 5 یو نوت كسزون وا نالوا

 : هدقدنل وا هداقا ینحهنل وا هدهاعم دی دجحم هدلاح ینادنل وا دهعل 7 كشورغ كس

 هدهرادقمر و راهظا تفلاحم هدنساطعاوکرب و بودا هدهعرد یت راهدام هلحم و برج

 ندیا 3 نکیا هدل ومناتسا راز هب رلع | راک د ینتکجهلسهنل و یسهراح هسا رولتید

 ر وضح هلع تلود ید مظعا ردص رایدلیا نابمرد یتغلدل وایسادرقل وکړو 8

 ۲ هرکص ندکدنلک هرلارو هاب راتخا فرصمو تفلک ردقو هدلاح ینلدنلو هرزوا شیاساو

 هوس تحاصم هلتیحوو یدرو باوح ود ردا اضتفا قعلوا لوق هدام و هتلا

 هلا نواه یودرا هلاراشم ردص فد وتلاب هدنیدو راجا روک ذم ندنیدمهنا وا

 ىللاو تقعاوم همام هب هلع تا ود بلاطم رلولهح# یدلبا تو رک یرغود هن وعرتسا

 زارا هنمریدشلرارف هما هده یخد ینسهلتسم وکر و نالوا كلورتم وربدهنس شعلا

 دما لضاف دهسا شماناق هبلک عناوم هر Pea قملشو وا ا رظن هم راکدلبا تعالم

 ندنکیدا مازتلا ییلوا سرتسد هنیدقع هدهاعمر ولناش تاحوتفل اعم هدننرادصدساشاب

 ۱ یدل,ارابتخا ینەرط برحو كنج
 نالوا ققاا هناتسادراو تف هدنخنرات کیا نوا كرب بولوا ندنعالق راج هتروا

 یدیشمنلق ناصح هللا همنیج تاماکحتساو شمع هنلا راوله ارخۇم یسهماق راونا
 ۳ رک ترزوا هن وط نان وغرتسا یم هنکیدلرو رارف هنص وصخ یرخست ون رس زا كلا

 رارما ك ردق كب نوا نوجا ىسهظفاع كفرط وشراقو رادتبا,هنسافنا
 یهیمالسا هژررفم و باا EY كس رنک لا رم نانلو هدراوبا هاذغل وا

 ۱ نیا. ك غو كع دهرا نالونع قو .ةدهسلا یدلبا باتش هغمصا

 یودروا هلم اب مظعا ردصهلخهناق ماعا ین آ اشنا كنیرپوک ایقاعتمو یدلوا روسأمو لوتقم
 نانلو هدناعم یل وقوف هتنوم لارنح روهشم یدلبا رو هبناح وشراق هلقاخ نواه

  هلسسیراموو تالح كنهمالسا دونج نکشلکنوجا هسراحم ینهموقم ةعلقهلبا ودرا
 هریخیسل دنک دنب راو اهملق هلا هرصاحم قسم و ضاع ردو یا ر :ندشدلوا روح هدوع

 ادعا كلاعو بنرح یک د طض یکی خد أراهقناب نانل وب هدنفارطا بولوا راتفرک
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 نانل و هدنتسءنوباهیودرا ا وا تدوعهدارفلب یاتشه هرکصندقدناقامغی لوبخ 1۹ 5

 ۰ رابدلوانوذأم هکمتک هنیرلترامالحم یرلهدوی و نتکلعو یلارق لدا

 ردص هلفم وا عاتسا یرلکدتیا ه رمحاحم یتسهعاق هرتسقكراولهحم نقلوا هشتم او 1

 دوا عمتجالماکه السا رک اعز ونهو تکر ح نددا رفابهدنن اهر یم هن ترد شم كرب مظعا 3

 هعاق 0 تبع نع ههج و هجو هیادعا تاج هلبارکسءردق كبزوتوا نالوا دوحومندنشا

 -رارهناورومواوارد هلیرام ازاغاهرارف هلن امرصاحم رت نشد شو هدقدلوابر شب هم وق
 هنسهریصاحم كن هما ی نالو یسبر ندداوم نالوا برح ثعابو ناللوا انب هدنساقتامكني ۱

 یراکدلبا دیدم هبهموقص هءاقو مارا هدنفرط وشراق رهن یسودرا a یدناق رادّتا ۱

 هبا هبمالسا رک اسع یوزابروز هدلاح یرلکدلیا ماتها هبهناعا ونون هلسهطساو یریوک
 هدانا و یدنلوا بیرخت هرکس ندقدنلوا ذخا یراتامههو پوطو ریخسلو حتف ةونع

 هلتهح ييدلک هلماک تصخر نوما حاصدقع هنسادخیتک وق a نانلوب هدنواه یودرا 1

 نانلوامدهو قعلوا ملسلودر یعالق لدرا نانلو هدندب وله بول وا هلاکم سلحم دقع ۱

 ولتمیق شوررغ كيب زوبکیا هدنبقع حاصدع هنویاه باکرو قماقلوا رامعا دعایف هعاقکی

 یک تای هلا تدم ةنش یی و هز اس هعیفتم طلارشو ی راظ شل شا مدق هديه |

 هدنفررظتعاس اقر, ناهنوک ینیدنل وادقعهرک اذم سلحو هدنلئاوا رع یە شا

 نکلرلیدلیا اضما یهمان هدهام»نالوا مقرت یراصخم نفرط بو وا تحاصم مظنت
 هبا نوباه طوطخ هبیرک ۱ رادرس .بناحو لت یسلروتب كبرح ندهاشداب فرط

 نزسقعوا قیدصت ندیروطاربعا فرط رو نمدنس ندنغیدلوا دقت دک اتو هصو .

 لصاحرفس ماتخ تعرس نالوا بولطم هلتهج و و یراقحهدازوا یشا هسلوا برح لر"

 مظعا ردصو اضما ندنناح روطارپما روک ذم همان دهع ینیم هنفیدلوا مهفنم یفجهلوا

 هلاراشمردص نیراانب یدنلوا هلواقم ید یساعلوا برح كرت هقدعلوا لاصبا هنفرط

 قلو یرب دنک هلردبا ممصت نص وصخ كع هرصاحم ینسەعاق قنای ناو یو هباز 1

 گی هل دصف قلوا روع ملام رو یللوق وق هتنوم لارنحو ندنفرط رب ره نوجا

 نس كاج هل رب هک هنا ناي یراوس تردقحا هدلاح یرلقدلوا هدکمتک

 رک ردق كس نوا هیوشراق هلساشنا یا هدابرب هحفشخ بولو یلحم دکرب :

 ندرب نکیا راشلوا روبجم ةکملکح هنجا رلنامروا راولهحبء لوا كنجرد قرەنلوارا ا
 رکاسعودفتلم ندلاحو نمشد ندتخیدلوا مدهنم روک دم رنج هلن اعط درب 8
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 ار ا ندنلص تاس زج 7 تاعلاص ًارظن هیدوحوم كنهمالسا شوج

 ۱ ..هیطالپ ندنفیدلوا روص عنام یءادقا نالوا هدهظفاح سما هلرا ول هجم و یناغط هر وب نم

 : . قرهلواامفیو بیرخت ادعا كلام نامصاب یتا یتا مالسا ردق هیدمشو یفارطا لوک
 1 یراضرعلو عج لرلول هع هدنفرط راوبا رکج نوک چاق ربو لصاو هراوتکس
  قرهلوادراو هلآ راوبا هلیاروبع رهن هنوط ندنوغرتسا رارکت نویاه بکوم هلغملوا
 ه٤ ه٤ نکیا هدتعل رضاح هم و هنیرزواودرا نانل و هدنسادناموفر زكنىللوقوق هتنوم لارنح

 هاشخ ادنا یرلپوط تالش نینهلوا لاسراو اضما دوهعم ةمانحلص ندنفرط یروطاربغا

 بناجمرکا رادرس مظنتلاب یراهظفاحما كنهبمالسا تادحرسو یدنلوا نالعا قشیراب
 <E 9۳ جم نالوا دراو هرکس ندک دنا راصا هداروا یاتش مومو تعجا ص هدارغاب

 یدلبا تلصاومهن واه باکر هدهنردا ART ینهدوهعم هبده

 ۱ e ترد یللا یارکدمم نانلوا بصا یاخ ےرق هدنخش راترب یللا كيب

  لوضوم*یناخ ماقم ینا یارک مالسا یردارب هلضرعآو قوسكنهجاوخ یجنجو لوزعم

 یایادهو وکریو نالوا ررقمو امغ لوبخ ءدزاپ تاعفدلاب ییراتکلم هلو سور بولوا
 تر لصاو هدننابعش ترد شما كيب هرکصندقدلوا قفوم هیافیتساو لیصح ةدايزعم
 ۲ هرفس هعفدوب یدشفلوا لاجحا هلیا عرق تنطلس اینا یار کنم هلاراشم ناغلوا یناحر
 ا یسردنوک .یلغواهناراتات رک اسع ردق كبیرکی بوبلک نکیا دومآم
 - هنساعدتسا كعا نطوتهدنفارطا هرتسلسرهاسق ضع ندنراراناتیاغون هدلاح ینیدلوا تلود
  لتق یراق نانلوا رک ذ هدکدلبا قیقح یراقدلوا نویاه ؛دعاسم رهظم كردیازاغا

 7 هرکدام هدنسهنس یتلا شی كيب عرق تراما ندنکیدلیادس یرراتعیزع هار هلا تراغو
 ۱ یدنلق لاسرا هب هفک هبا نویاه یاغودو هجو

 هلک نقس ینغحهمهلوا ردتقم هدهسا یدتیا ثیشآ هب هعفادم هحرک | لوزعم ناخ

 ردشلا ءارخ هفدص دعقم هدع) تودنا رارق هداروا ردق هنس نواو رارف هاتسغاط

 دی هر زج اشایدمح ا لضاف مظعا ردص تک سع

 . هلوبیند هبلخاد روما بولوا ماعانیرق هرزوا تلود اولد یراهلناخغ لدراو هحع



۷۷ 

 عطعاردصینبم هنکی ابا لولح یامز كلر و هحش 1 دی رک قلا ندنتیدلوا 3

 شقیكيب هلیایراقاحوا هیناغع شوبجهلحاب قرهنلاوا بصن مرک رادرس اشاپ دمحا

 هعطق یللا قرف ندهسانم لحاوسو مامر فط ء ورعوط هنسهر_زج هروم یسهنس یدی

 یعرک یدلبا مالسا کوم لق هنسهعلق هناح هدهعفد ترد هاب رلهنفس نواه یامنود

 نکس ی نون هاک ملعت كنهنامع رک اشع یمهررزج دیک ورد نس چوآ |

 هدوصهلسهعلق هدنق زکلای بولوا لخادیهنس تنطاس تموکح ُهزوح یفرطیه هلقلوا
 شلاق هدنلا راولکدنو یسهعلق هدوص عقاو هدنرزوا اقرب وللش یسهلق نقو هدنزغا نایل
 بالص لها هه ندن راف وط الاتساو ناسا یدیا هدنتش هاد ٌءرصاحم یخد رانا هدهسیا

 رادرسهمفدوب هدلاح یرلفدلوا» گو هناعا بولک رل ادق ماط مماط ماودلاىلع هدنسیداو

 شالتو فوخ راحود یرلولکدن و یروص هنسه رب زج دیرک هللا هریو 2 ها

 وا مک وه نمک را یحلیا هتتطلس بناج ندفرطرب ندنکیدلبا _ 1

 یاک اخ نوجما یراملیبهلوا هلاص» لئان هرزوا قفلوا اطعا نوتلا كم شب یرکب
 . كنابوروایخد ندیناحر و تعراسم کلا ضر هلک غلاب هرصعنادفتتمو الکوو هواه :

 ىنىمەنيرلكدلبا تردابمهغل راک ادقو تاسشت ولردیه هلدصق قلوا سرتسد هنیدادماو هباعا 9

 هبسبا دولوا قوا دتعاهد هدف حق درام طح  نالبردنرک هیلاراتم ۰ 8
 ندصوصخ و كنهمالسا كلام هنکسو دیازم تالکشم نالوا هدنلاسرا تامهمو رکسع 3

 یلاطثانسجلبا كيدنو هلذحندننجهلوا رثاکتم تقشمو بمتیراقدلوا راتفرک یالوط
 هلردیاتبحو تناتم راهظا هدیاپ و هلاراشم ردص نکل یدالشاب هخعل وا حضوتو حملت

 ودنک ی تسماملوا راتعاهنلاقو لام هر رو دار هوق جت ك هروصح هلق

 یدنا مالاسالاخش ادعام ندنکیدلیا راعشا هیهاشداب فرط هدنروص روم كبو هلسملق ۰ ِ

 هبیدنفا یناو یرایرهش هجاوخو هیاغا رادحلسو اشا یطصم بحاصمو ایشاب ماقعاقو "

 هبمالسا رک اسعو ریذح ندقلوا یرکمرکس تسمرس كنمشد بودیا ریرح رابوتکم
 ۱ برق" كعا شوغارد یدوصقم دهاش ردا راتخا تافلتو تعشم ردوو هدنروعا 4۹

 رارفهرح ماود هلکعا رک ذ ت وراطخ | ینغح هلوا تماخوبج ومدي فک فلکت نکشما 9

 یدنلق درط رویم "علیا بولیریو "
 دیعاوم کراولکدنو هدلاح یتیدلوا دهاعمو لاسم هلی هنس تطاس یلود هسنارخ ۶9
 تنا شک هدرب هنسهباعا كنلاهاهدهساقو یساضركتل ود ابوک ندنراقدمهناط هنر

 قرهلوهدنسادناموق سنرب نالوایسهداز مع كنلارق هسنارف هدنتروص قلوا شمامهنلوا 3

 و



 ک ۲ 9 ۱ ۱ غدا ۷۸

 3 لیمح ههسرح نفسردق شعلارارب هلیراک ابو هطلام رسم نادف ردق كسش نوا

 . بوقج ندهعلق هلبا رورغو توخت لاک هروب نم رک اسع هلفعلوا لصوت هنسهعاق هدنقو

 ٠ ندفصءرطتق یردق كسکیا هارو نم سنرپ هدنرلکدتیا موه هنیرزوا هبمالسا شوبح

 هدلحاسید هبرح نفس وللثم یرافدلوا التبم هبیرقهف تعحر یسهش بول وا راصا

 . ناسقط هقش ندنرافدمهلوا رداق هثثشرب هدهسیا راشم وط هیوط ینرلهبباط مالسا نانلوب
 ۲ هلکلدبا رادهنخر یخد یسادعامو قاغا یرانولاق مک رب نالوا لماح یوط هسطق

 1 رایدتیا تدوع هنیراتکلم بولا یرازسنارف نالوا فویسلاةقب یسهق
 ۱ كيدب و هلاصم دّمعو هی دنف حنف

 . ردقهنس قحم یا ردف هتسهننانلایدامح یسهنس ناشر ندنسهدعقلایذ ید شع كم

 , تقاطو باط هدراولکدنو بولوا لاعتتشا مرک امرک لانقو برح شتا هدهعلق نماریپ
 هی هابصم دّمع هلبا  است یتسهعلق هدق ندنرافدلوا شلوا سوم ندبناح یهو شمالاق

 اغا راقفلاوذ یمادضتک لوقو اشاپ مهاربا یسیلاو باح ءاتب هنیرلکدلیا بلط راهظا

 .فاح هلسامهموبوط هفاک یسهعلق 9 اوهام كب طوبانب یناجرتنواهناویدو

 هقنولربسا عقاو هدهراغص ةررزح رب زرفم هلسهعلق هدوصو قهلوا ملت ه هلع تلود

 یسهعلق هک ینعبسبلک نک هنیرلالتسادپ كراولکدنو هدیناخ مهارا رصعو یمهقئلپ
 نامضت ندنف رطكب دن و هسلا رولوا مپ راض یسهنفسمالسا هد زکدقآ و قلاق هد رللا ولکدنو

 تاریمعت كنسهعلق هبدنقو و هدهاعم دقع هبا هراس طئارئو یراطرش كلدیا

 عاوناو لصاو هنویاه باک هدهنردا مرک | .رادرسهرکص ندقدنلق ممت یسهضتقمتامزاولو

 . یدلوا لئا هیناوسخ تافتلا

 هنوباه باکر هلکیا راستجا هردغو لظ هدنقح یرلکب نږریش یارک لداع یناخ میرق
 یعژر هدنرځاوا یسهنسر E كرو لیزمت ندتموکح دنسم ین هن ایاکش نالوعوفو

 ۱ ۱ . یدنل والسع هليا عرف تخت یارک ملس یلغوا كم وح ص یارکر داهم
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 ,E هلاصم دقعو هج اه حتفو هلرفسل نواه تعرزع
 . ناکدنب كردیا تلاخد هنوباه باکر ینامطخ یعازق شماق یراص ندنتاعباو" یتلود هل
 ۳ ا اح يدق لوسم لصاو هلتناسعا معو لبطو لوبق ل

 ٠ ییا ناسکس كبب قرەنلوا دع حالص حاص خاسفلا ثعاب ىراملا موج هنیرزوا موقیم

 ع تاذلاب یران رضح هاشداپ هللا تلود رک اسعو تنطلس ناکرا هللاب هدنرخاوا ,یسهنس
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 راقنب ناساوب هدنراوج یسهفلق هحاق نالوا یرقن كتتلاا الفوب تولوا دار
 هلبجارخاو ذخا رمسا هدایز ندکب زوو تراغ ریست وس یلاح هلو 2 جن

 ندنغیدلوا نامتسا بلاظ هرورضلاب یقموکح هل ینتم هنغبدنلق تی رفظم ت آف هسنام

 ةمالسالاراد ندنرارانا هقل نالوا شلاق هدناتسه ورئدتفو یخ بولوا ندرانت لاق

 هدفلع تاود فرط هلساقحلم هفاک یایا الدوبو قماعلوا تعنام هراندبا تمنع هخهقچ ۱

 قرهلوا ملست هبوقنشرد یلامطخ شماق یراص رکذلا فلاس یسهعطق ابنارقاو قلا ۱
 باکر ادعام ندایادهو تاننقم نالک هلریو هشناخ مرقد كمالدیا ضرعآ هل-هج وار

 هقباس دهاعم هلیسهوالع كنيراطرش قمنلق میدقت نوتلا كسب ییا یعرکی یونس هنویاه "

 ارخوم هلرلولهل نکل رایدروسب تدوع هنبناج هنطسلاراد یزاغ ءاشداپ بوناوا دیدج "

 اهد هنس یکیا هیناتع شویج ندنفیدنلوا رابختسا یراموج هنباج ناتوخ هلیا دهع ضق
 نایدلبا رابتخا باس حل طثارش یارجا احان راج هلکتخا رات دنمس لاما نا 8

 اشاب دما لضاف تافو 9

 مظعاردص هدقدلوب عوقو نواه تع نعهبهنردا هدنطساوا یسهنسیدب" ناک كيب

 یسیونعم دلو كموحیم یر رک نودنا اقراد لاحرا هدهار یاسا اشا دغا یک
 باکر هدننرادص تدم كملاراشم لضافو اعو وشن ہدکلرب هلیا اشاپ دمحا لضاف هلفلوا
 التعا هترادص ردص اشاپ ینطصم هرقیوفزم نالوا شمنلقمادختساهدنغاماقمم اق نواه _

 E DLE N یمرکی هلاراشم موحرم یدلیا

 i هک وک هدنترادص نامزو لئات هب همظع تاحوتف قرەلوا تلمو تلود لاصم

 هدنافسلفو هقف لع ردشلوا لصاو هنس هر ص تکوشو قنور نالوا هدیناملس رصع ه رهاق

 هدنشاب جنک یمالتبا ها ره N طقف بولوا هامز دی رف هللا هده قالخاو هک

 . یدلوا یافو بج وم

: 

E 
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 هسور ةطاصم دقعو نیرهچ رفس و

 اوم وقت سرد یامطخا قازف نالوا قیزفو یدک ندوب هک ۲
 هملست یتسهعلف نیرهح نالوا یسهزامالاراد كنکلاع انارفواو تم لب وحم هراوقسم ۱

 اشاپ مهاربا نانلق نیمآ رادرس ندارزو هلا ناخ یارک لس اخ میرق هلکمنا تردام

 ندنرفدتهلوا رخست باسردق هدهسلا رابدلیا تریعو مادقا هنحتف كن هم وقص هعلق .

 یستریا بولقا لوصوم یارک دام هبیاخ دنسمو لوزعم یغد یسکیا ها تم



 ی 13 0 هاشداب هدنح رات ناسقط كس ینعب هنس

 لار لا رقوم ER تمدح N aE هرف ی ردص لوسولایدآ

 3 لب هتسلوا قاصتل الا عطقنم هلبا هسنامع كلاعو قازوا هدایز ندتعاس یللا زون هنیرم

 . قمالوا ید هنقشمو فراصم دلیتحاو هتفلک رد وو هدن رظن تلود ناکرا ضع

 یتسملیب هلوا رادیاب هدنرادص ماقم هلاراشم ردص هدهسیدیا هدکعا نارود یسهغلاطم
 یدبا ردا انتعاو مادقا هیاغلاقوف هدیابوب ندنکیدروک هتسناو هنسزارا هرخاف تامدخ

 التعا هترازوبصنم ندکل رکسهضاق هدنرصع لوا ناخ دام ناطلس ( دارطتسا )

 تلود نابنب هکلبلخ هرق ولردناح نالوا ترادصهحبس ةماما هلسان اشاب نیدلایخ و ندیا
 نوکر ردردقلاع تاذ نالوا قفوم هنیزاربا هروربم تامدخ هدنقح یدسشت كنهىناټع
 هاشدا هلکعا لاوس ود ردمزال كما رفس تقوا هدمنلعآ ضرعمههلاراشم راکدن وادخ

 رقس هدلاح یدل ون مدح یوق دما یخد هسلعو یشدلوا یوف جابتحا یحد موح ص

 یخدوا هکر دراو اهد یطرشرب نکل ردهلیو اعقاو بلا راشم یاشا هدکدید روللوا راتخا

 ردشم وا خاص بز هعاخ همالک ردقلوا ققحتم تعفنم هحت ود هدننمض كرفس

 هلکلا هضاکحا هحورشم طارش یرفس نررهج وبشا كناشاپ ینطصم هرق امقاو
 . یدبا یانم

 قرف رار هلسلوا لصاو هنهاکشد هموقم هعلق نویاه رکسعم هسیا لاح هله

 رکسع ردق كب یمرکی هبهملقو شاک یخد یسودراوقسمرب بک م ندیشک كيب یلل
 رسل ةونع هموقم ةعلق هللا ندحوء موج یوزاب روز هدلاح یفیداوا شالا عضو
 یدوهشم كراولوقسم نانلوب هدهعلق جراخ تیفکوی و یدنلوا ریمدن الماک رانانلوب هدنجماو

 كنهعلف قرهنلوا تدوع هد و بقعل رادقمر ندنرافدل وا ناباتش هرارف لاحرد هدقدلوا

 بررختلاب هلدسح قلوا راکشآ ینبدنوا یعوزا هجهلعتل ودو راکرد ترسع هدنسهظفاحم

 مو سیما رب ایدلبا تاصاومهوباهباکرءدهرتسلسو تعجاص هلی انوی اهیودرا هملاراشم ردص

 . غاص كني ره یزوا هلغاوا راکللطهحاص ب ولکی جلب |ندنبناج ول هس ور نکي اه دما رضاح ءرفسهنی
 .یدلف حالصو حلص مظنم هرزوا قلوا دباع هب ولهسور یتهح لوصو هب هلع تأ ودقرط

 زقاس ا برغ سلبارط نالوا یرامصخ یرانوبلاق هسنارف مسج هعطق یدب
 _ كردىا تخادنا راپوط ههصلق هللا هروکذم نفس بولک هلغملا ربخ ین راقدلوا هدشنامل
 . یسحلیا هسنارف مظعا ردد هدقدلوا تلودرد ضورعم یراکدسا تراسخ هجواخ
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۸۱۱ 

r. a: 

 كلام یوم ییدلر و نیمضتو هبضر یالوط قفس دیدهو قیسضتهبا ب

 هلکما دهک و طس یتخعتهللا هفقوت نت كتسهعسو راجح هسنارف نانلو هدهسور ِع

 كردنا اطعا دنسو هد هعرد .یتسارحا كتهلع تلود بلاطم هرورضلاب روب نم " 1

 هشااو و یراذتعا ندنفرط یارق هسنارف هدنروم یا جاقربو یدلبا نا

 لير كيب شما هلا صوصخ مان نمضتم ىن راقدسلق بیدات بوق هاراتلوا رم
E.یدنل وا مد هب هب ده و  . 

 هجم رفس روهظ 11 ٠

 كما تاقالم هلا روطارب |٤ بودیک ه هنایو هنس ر. یسایماو E راح و 3

 ءدنآقالم نالوا مقاو هدنسیر خراب ناینکس لس برق هلفلوا ندنساضتقا هع دق دعا 3
 روطاربعا ایا ضعب 1 راج هتروا هن رزوا یرلماعا لوق یبهذم كلوتاق ۱

 هنروا قترا هرصا یلکوت نالوا یلغوا كلوتقم کاحو شلو مادعاو لتق ندقرط |
 هنسیضارایلایا یرکا ندهبنس تنطلس كلام هلسامباوتو هلبق بویمهدا تماقا هدناتسرام |[

 یلکوت رو نمیدشلنا تدنما لصحت ندنراملظو ردغ دلرلولهحع و تماقا هداروا رک |
 تود رابره دف مزار ق شم رو نیا ارت وا و ترک
 تح ص یاعدتسا هدناب یدادرتسا كنئوروم كلمو تعواطمو صالخا ضرع ه لکا

 ۱ هج نالوا دقعنم هللا ودسنک موح رص اشاب دما لضاف هدهسلا لکد یللاخ ند

 قج هلوابجوتسم یتسلوا نازیر كن هبرش ءامد قوجكيو بجوم یتخاسفا كن گی
 نانلو تقو ردص هدلاح یشدلوا هدکنردشک ندنکیدلا زوج قرشا هشىيار ۳

 یلکوت هلهجو ینابب كرا را ضعب هسخوب ردع دنماکحا یسناذ داهتشا اشاب ینطصم هر 1
 لصاویرو نم هسا لصن ره ردیع دنعمط هب هماک علایم نانل وا مدت شر 1

 اما تادحرس نالوا هدلاوطوا یتسلاو نیدوو راتخا ینمزلیالام م الا كلا بلطم

 "الماک ینکلام راح هترواهلکلا لاسرا اعم هلبا هسحا یلکوت ككردیا رادرس هنسپ رکتغوو

 هلبطرش قفلوا دقت نوتلا كب قرق هنویاه باکر یونس بوریدتیا ریخستو طبض
 لارف تح یدریدتیا اطعا نواه هماندهع هللا همزال. تاشو بصن لار ۹ ۱

 هنروا لارفءسا مهدزوا تعاطا ماع لا ناعم » هدنراهمان نالوا دراو كهللا را

 یخد یسودنکو روهشم یشیدلوا روطسم یعوظنم یاضما « ءا یلکوت مات کاج 17
 ردو روکذم هلان یلارف صرف بوت وب هدراتمدخ قوح هدنتعم ران وياه یود را
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 ۳ ۳ ا اب

 ` ندو ا ا دارباوید رلرولوا ماست هلتعسط راتو هسال وا سخسآ بودک

 2 دما لضا e تراسح ههعفادم ا نکشلریدتبا طرح

  هبدهاسم دیدج هلبلاسرا یعلیا كردیا دع هلیسو یغیدلوا هرزوا قلوا هضقنم تدم

 2 . رلیدلوا راکلط
 ۳ - مظعاردص هدهسدیا ندنانکع كمر دتا قیدصت هب ولهحع ید یغللارف راح هروا

 کل هترفظم * همانهش كنهنس تطاس یسهعوو هارو مازلا | ینداشکر فس هسرزوا هح

 2 تسخر لصحم هاكملا ماص ضرع هنو اه تاذ كرهد ردمزال یسهلازا كلا ندنعیدقارب

 1 E هياشاب ینطصم ریزونانآ و یساغا یرجیکی یتسحیایا هحی« هرزکص ندکدلیا هنس

 ٠ یغلدلوا هتساو هنملست هبهبلع تلود فرط كنسهعاق قنای هحاصم دیدح بوریدتیا

 بولا هعلق هلردیا سرفت یدایم هح ندقنلكتوب هسلایم وم"یحلیا یدریدتیا هدافا

 در رفس صا یشسهنکیدریو باوج وندردلکد ندرلشبا رتبو رولوا تسهبراحم كمالرب و

 ۱۲ ج ناطلتس نامز هاذا هدنلئاوا یسهنس ترد ناسقظ كس هلکعا

 . حق كنسهساق قني یمظعا ردص نداروا بودیا تمظع بکوم قوس هدارفلب بناج
 . رایدروسپ راسو ناعت رادرس هتیرخسلو

 یلاداعقاو بصل لارق یہا یلکوت یارف راح هت ر واو ریخسآ یهنایو مظعا ردص

 هدزمهحو شا, هدنروشم ساح نانلوا دقع هدندو ندنفیذلوا شردشل رارق هدننهذ

  هیهنایو همش ضوط هسا ندقمشاغوا نوا كعا طض یترلهعاف ناوقو قنا نالوا

  هدعل بوس وا حت 2و یسهعلق قناب الوا لاحم یایا یلارف لدراو اشا مهاربا یسلاو

 زاو ندنربض داد رارق هلاواشم ردص هدهسبا رلیدابا قوس یلدک هنرزوا هنایو

 هعلق ظفاح لوصولایدل هنتآ قنایو یدلیا ررق ,یصوصخ كلدک هبهنایو هلکمامک

 زکام یاصقا كزس اباوج هنسلردنوک ربخ هدنننَح یسلبا راصح ماست هلارنج نانلوب

 . یفنایرک | مردیا هماق ملست لادجو كنجالب زکه سیا رولوا قفوم هحتف یا هلفاوا هنایو
  قدزکشیا دے هلتهج مکجهدیا هعفادم هبترم ییدلک ندلا زکهسیارلیا ءرصاح
 3  نویاهیودرا ندنکندنر رک قفاوم هنناعلطم كسلاراشم ردص یخدو هلکعد ز زکسرولاق

 . یدلبا هحوت هسرزوا هنایو فو وت الب

NOT TTT ITTY aT ۶ 

 تع زه عوقوو هنایو ةرصاحم

 .هتیرهش اب دیک و عبدول ه هرللارنج دمتعم ینسهظفاحم هن ای و یروطارپعا هجم



 مون تاعوقولا جناح"

 کیا یغد نویاهیودراقرهلوا لوغشم هلیادانجا مظنتو داسا نقار طا ا
 هلب رکسعهحی# كس شي زونواو هل كسرد مرکب هدلاح یبدلبا ها نو

 یسادناموف كنلارف هل ودرارب منی قد واکمو هر اتاس شوج یرادقم كس ى و

 ک یجنمرکی كتناضمر یسهنس ترد ناسقط كب بولک هدادما قرهلوا د
 تامهمو بوط هاب هلغلوا مازها یالتسم مالسا گشت هدهمظع "هلناقم نالوبعوقو 3

 . یداوآ ادعا تسد راتفرک رلرداعو |

 هدرا راتو اغا - دم للیلقدنف نالوا غارح ندقل رادحلس هدا ناخ دمحا رضع " 3

 ندنتادافا كرلنانلا هقاطنتسا تح ارخ عمو كرلتانلوب رضاح هدهعقو هلغعلوت هدب واھ نورد 3

 الوا هکردیا داریاو طسب هاهجو وش هدنروپمشم رات یعازهنا بابسا یتیدلوا علطم <

 3 رکود هند هلادلروک هدتفورب چه رکسع نالوا عمتحم هدن ویاه یودرا هدرفسوب

 زواحم یهامر هرصاحم تدم یتبم هنعیدنلق دعاس هحلخ ندهمامع كلاعو هنغیدلوا هرزوا "

 قلنغروهرکسع اردک و یدالغاب هغلوا لصاح هقاضم هدنامهمو ر د: کک ندکدنآ ا

 هرواشم سلح دقع هدقدنلوا عاسآ یرقت كنیرکسع نمشد اینا یدلوا ضراع روتفو ]

 ٌهفک باحصتسالاب یرلبوط نالوا لیراسرتمو كر” یهرصاحم اصصاو ناکرا نکا بونلاوا "

 قسهلوا کر ہر رک لاح یاضتقا هاچ تنولب هک" ةا ها درج 3
 .ففخو رایوط كجوک هلکمامیا زوج ینهرصاح كرت مظعا ردص نکیا راشللا بیوصآ

 یدمهشوا رادیا یخد ا نواه یودرا E یدتلق هلباقم هلا کم :

 رار وع حنمو هدقدلوا راختسا یندلوا هرزوا تای یر هنوط ید اا 0

 ۳ هدلاح یفیدنلق مانعا هللا رانات رک اسع ناخ یارک دارم یاخ عرق نوا ۱

 تمنام الصا بودیا اشام ییرورم كنمشد ندقازوا ءانب هنسهلوب ںیکلد ندمظعا ردص

 هسلوا تقو ره هی دک دتیا اوم یآ رب ندهرصاحم یادتا اعبار یدلوا هدندق

 مظعا ردص نوچیسایک هیامغی كنربثک لاومانالوا نوم نکیا ررقم رفط هلیا موج
 . ردیا تاقشح نایب وید یدلیا مازتلا یرییخسست انامتسا كنەعلق _

 .یفالو تارد هدهسیدیا روهشم هللا کالا هلام عج رده ره هلاراشم ردص نکل ۱ 17 1

 .بودیا عاما یهمظع تاکرادت نوجا قمصاب ینوباه یودرا ندنعیدلوا لتپ ید 6

 هموم هاتهح یسلوا رغم همظعا ردص كتناخ معرف و سا وف توف نکیا رروط

 دوللوا و ندنسهلج تایرتفمو رونیروک دعتسم یا تراسح هتناخرب های وا دن ۱

 یمهعلق قنای نوک وا نوجما یعاتجا هارکسع نالوا ناشیرپ هفارطا معا رد 8 3
 نا

 دد



Aeخرا  

 ۱۳ ا ا ذمیمهرصاحم هنایو بواوا لصاومنیدو» هركص ندكد تيا تماقاهدنتلا

 میرفولتق هلا لم هضرغ یتفیدلوا نیمزپنم وری, نوک كنج كناشاب مهاربا نانلوب
 ۲ کالا لاحا هلبا یا بصنم یارک .یحاخ نانو هدنسودرا راتات نودا لع یناخ

  جاقرب هلغملوا عاتسا ییدلک هنیرزوا نوغرتساهلبارکسع ردق كيبیم کی كنلارق هل
 شلزو هلاراشم لارق هدهبراسحم نالوبعوقو بولیردنوک رکسع رادقمرب هلیاکب رلکب

 ال ارک اسع هرکو بودیا تدوع هلا همسج ةوق رارکت هدنرورع نوک ییاهدهسیا
 . یدلوا نمشد تسد راتفرک هم وقص هعلق ندنشدمهلوا تمواقم روا با

 ۱۳۱ ام یزدرا هدقداوا یعومسم كانیراتیضح ماشداب هددارفلب مازپنا رخ
 ردص بقاعتم یتسللا تلصاوم ههنرداو تکرح هلبا لاعفناو روت لاک كرها راظتنا

 اشاب دمحا لضافو اغا فو یساغا هداعسلاراد نانو یرایوق مصخ كہىلاراشم
 ناملس یراص ندیا لصاح مات بره ههناهاش تاذ بولوا لوا روخاربم ندننلادختک

 9 یامقکاق باکر ندنغاادختک كمظعا ردص هک ییاشاپ هاربا هرق نانلوب مامقمناق اغا

 زمغ نوناک ندر یوا بوریدتیالبم هتناخ رابتخا هنسیدنفا هلپاترادص دعو یدشملوا

 . هترادص ردص اشاب مهار | هلاراشمو رابدردتیا مادعا یهلاراشم ردص هلرب لاعشا یافت و

 لکد رکتم ینائطخ كملاراشم لوتقم یدلیا التعا هنعلمامقغاق نویاه باکر اغا ناملسوب

 ا ام قالت هوا فا ندشیدلوا مدار لیشحو یعاص تقالو تودق هدهسا
TE RC RIE 

 كيدنو دہع ضقت
 ۱۳۳ الا یم هتنعوقو یرازواسح ضم هدندودح هنسوب دارا ولکیدنو

 ناسرک ضلع لوءذخا وم هح هلع دق هی رج ها هسک زوشن هدقدنل وا دیدمو قسضت

 كلدمش هدنر ره ییدشا مد هن واه یاک اخ فالوتقم ردص هدابو یدنا رلشعا

 هدنقح رلولکیدنو هرکص ندک دتب یسهراحم هجم بونلوا نيع ضامتا هلیذخا كله اوب

 نواه طخ نوحا یسارحا هلهجوو هنرزواو روطسم یسلوا تازاح بسر" یخد

 هر ولکدن و 3 هنلا هلرلولهح# هدنمازها هنایو دغاکو ندشدلوا رودص بز هفت

  هلیااغود یرلکدلیآ زیهح نیربانب یدلوا هتشررس هنیدهع ضقن یخد كرانا هلغملوا هنارا

 . رایدلبا السا یتسهعلف هرومایا هدا لواو موم هنسهریزج هروم

 هایراتلود كيدنوو هلو هجم هدهسیا یدلوا اوصاک هلا ترادص لیل اشاپ مهاربا هرق
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 هرفس تاذلاب e ههشردنا ندنتقاع تماخو كا ندشیدلحا ق "رو ِ ۱

 باوصتسا یتسلو هدنناب هاشداب كن .ودنک هللاسرا 9 هسناح یهو باتتجا ندکم 3

 یار 3 ماسقیسا ناخو یدردتا لوق هب هن اها ش فرط هاوخات هاوخ فرو . بد دیا

 یودرا 6 ۳۹۹ هجم بودیا ریس هنرط هلو لڪ هلا مرق رک ویک ااا

 یتکلرکسعرمن هرومو هاشا قطصم لغاط ورک یئافا 1 ۰ ا
 ع طره هحرکا یدلیا ضبوشو لسمح هباشاب للاخ دعاقتم ندنفلاغا یرح

 لصح یهسرح تاکرح هدهسیدیا دوهشم قرغ و مادقا هدنلاتسرا تان و 3 ۱

 ییطصم بحاصم نالوا یاطلس دامادو یا رزو ورټدهنس شا نوا كردیا 2 هلالقتسا

 ندصهاشدا برق هلکل یک بم یعاط اباب ینا شاب ناعاس مامقع اقو ا یاشاپ

 مانامانشد رهظم هليا ماق هدیدهتو لکت هلتروص ررب ادا قوا ریغم هز جو دعب |

 هنس یسترا وللثم یتادمهلوا قفوم هنمشد موم هعفادم اشاب ییطصم رادرس ىدا 3

 كنیر,ره ندنفیدلزوب هدنراوج نوغرتسا یخد اشاپ مهاربا نانلوا بصن رکسعرس 3 ۱

 دادسنا هنتم عالف نالوا رامتشا ثعاب هراعش رفط رادرسرایو رادمات دابرهشر حق ۱

 E دنگ راتفرک یالوق یالوق ندکلزسریخذ یثان ند
 ردص یرلت رفح هاشداب ین هغادال شا هغلوا او ا هن رگ تاکرح 3

 فک ندروما مظنتو ضراع ندنکیدلیا رارصا هنصوصخ یستک هرفس تاذلاب كاظعا 1

 مظعا ردص اشاپ ناماسو لزع هدنمرحم یسهنس ید ناسقط هرورشلاب هلکلبا دپ _

 لوزعمو یدلبا مازتعا دنمتس قوس یرغوط هندو قرهتلوا تصن مک | راد ٩

 . یدنلق لتقو ىن ارخوم نکشلوا نوذأم نوما كمتک هح لارا

 نواه یودرا رد هنتف روهپظو مالسا :e تع. ره

 نکیاراشمامهلوا یخیست باستردق نکل بودیا هرصاحم یندوب رلولهحی# هدهقاس ٌهنس
 هدلاح ییدلیا تریغو دهج هنصیلخت مظعا ردصو هنیراکدلیا زاغا هیهرصاحم راوکت هنسوب ۲

 هنس یسارا وللثم ینبدلوا راک نو ۶۱ تسد هموقض هعاق ین هنغیدمهلوا قفوم " ۱

 تداح لالتخاهدنوباه یودرا هلغلوا مازهناورمنک یالتمهدنزاوج كس والس رکسعیخد
 هلبسو و یدنا وا عضو هح عفوم یساحات تاکرح ضعل ك.مسلاراشم ردص [رهاط با

 شواسیسلاو هنس وډ e قاشا هلسلوا روح هرارف هلوساتسا اشاب ناهلس هبلاراش

 2 .یدنلق باختا هفلمامقع اق نواه یودرا ۶ 2 ۳ ۱



 ۰ راکشودص یغدلوا التم وریندنناش ناوا یرلترضح ناخ دمت ناطلس نامز هاشداب
 : مو لک هدشلاح یارحشو هم اضمر هلو كن هنس و لاصبا هطا رفا هت ص یتشبا

 و

 ۲۰ اق تو نمط انلع مانا هفاک ندنکیدلکهدیالاغتشا هلبا راسهکو تشد تشک

 ىلع یلهطاتچ مالسالاخبش یدیا راشإلا مازتلا یتتمذمو لصف اهاجوو ابایغ یرلخیش
 ۳ وا هدنتفح يوا مخو قتقاع كشدکو كنيدنفا دم للهرقنا ینلخو كتيدنفا

 . لصاویربخ لالتخا نالوا مقاو هدنویاه یودرا نکیا شماعا رثأت هلهج ورب یراراطخا

 سلح نانآوا دقع هدنواه روضح یدمر و هداف هدهسا یدابا ماف هاغام راد هدفدلوا

 1 راکىلط هل راد ص هلا دهعل ی راهرو بیدات كنقلخ ودرا اشا بحر ماقم٤اق هد ر وشم

 هدعاسم ههاس هود رلنلوا قوشم هکلبو قفتم ارس هليا لالتخا بابرا هدلاح یفبدلوا

 2 یروصو ید یرلت رمهح هاشدایو هب رلعا قوس یتعافدنا كن هلاغ هل وهسل اب هارهاب رتسوک

 هدنواه طخ نالوا رادصا هدیالواو ناسحا هاشاب شواس نواه رهم هلکعا رابتخا

 نالوا یت هدلورناتساو یدلروس نامرفو صا یرللوا نیدناتشم هدهللف دوخایو هفوص

 هواه یودرا یعوطقم رسو لتق نوجا هب رکسع بولو فلأت بولیریتک هلا اشاب .ناملس

 قلوایداماد مهو یسهلوک مه ثاموحسم یلیریوک اشاب شواسس هلاراشم یدنلق هداتسرف

 - ماقم اشاب ییطصم لضاف هداز یلیریوک یم هننظ رولوا تحلصم نیوه نجوم هلتسح

 هنر هدنترادص اشاب یطصم هرق هلاراشم لضاف هکونلاح بونل وا داعقا هبیماقمعاق

 ٍ dd 2 ۰ 6 راتف رک هنارمشحم هر ص اقر GL ندنلتف كملاراشم ردص نکششلوا کک هل راز و

 كشادن رفو كاباب یرلت رضح هاشداب هدک دریک هنویاه روضح نوجا قلماقمع اق ندنعب دلوا

 هنعاف دنا كن هلن اغ وشو رادتعاود مدلی | اذاوروح قوحاکسومدشع | تحاركيهدنرلت راذص

 . صاخ تفولوا ینرلقد روم راکذت ین راکحهدیا تافاکم لئات هلهحوره هدلاح ی دلا تربغ

 .. هباشاشواس انخو ردا تباور هدنر وهشم را عا دم لیلقدنف نالوا ندن رلاغاهطوا

 یرلهع رک هلا ترازو هر کی ناعع نکی نالوا یمهمشح رس تادنولو یرادص دمت

 و ال زرج یمر چیه راد وب ۱ فج 2  هتنایرح كنهماع راکفا یسر تهك رانو هدهسا را دلبا دعو نخور كناطاس هشدخ
 . یدمهلوا دس

  ماراو فقو هدریرو كرها تافتلا الصا هرانویاه طخ نالوا دراو یتاخ ودرا

 و
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 و AC بر 5
 شب ۳ 22 ھر خت ۳۹9 فتو

 ۳ ۳ م ۰3 فوت ۳

AINE۳ ۳ نخ یوا ۰ 3 رد  
 ۲ ۵ هفت ده و ی 1 ےس EY ا وا ۱

a O 9 70 2  ِ 

CTT eR RAS5 ۳ تا  
 AY ت وقولا جات 1 TAGS تن 3

 یورک جنکی كنمرح یاس روق ناسقط كب EE اهدتساو ماعا رضع شب
 هدتنعماح هد وصايا تل ود ناکراو املع هاب هنرزوا یاس كناشاب ماق

 هواه یارس هلا هماع قاقتا ر ندقد لوا تئارق رضح ضرع روتا ما

 یدنافسالجا ا تخت ینا ناملس ناطلس یراردارپ كحوک كدمت ناطلس تر

 كالم یامرف مکح هنس ق قرفو یاطاس كتروا سااح FE یدب عولخم اشد

 تافو هده ردا E ندقدلوا اوزا یت کک هنس شد علخلادعب تولوا یا

 ردشلریدتیا نفد هنسهب رتی رله هدلاوعقاو هدنس وق ES شما

 یسهلمکت کلات باب را

 کب ناسقط كسب ندتسهنس جوا كنب نان یتداوا یوا- تكتلات بل 2 3
 ناوا كنهنس تّطلس هروب نع تدم ردنرابع ندناعوفو قلاب شا ناسقطردق ها ی

 روهظ ءدزرس یاکجنا ق طاطا هنر تاواو و طلسم | تناعاوا را ی 1
 کبلب بوبلوا راتفرک هیهنکلم تامیاض هجاابوروا هلع تلود در و د را

 تار اق حیسوت هل لاخ داهتم وکحءزوح ین رلتلایاانارفواو انادوو دژ. ورا دیرک

 دلوا لالتخا نی رف یمهلامو +« رکسعتاماظن و هکلامهرادا هلهج و ینج هل وا لیصفت هدینآ نکشغا

 یناح تیر وهم عون ر یراتاح وابغهلح ناز اید لارو هظ را ةل انف و لرد ولردهدنسیرب رهندنق
 8 رارونا و هدتمدخ توکلی راک نالوادوج وم هد ورځ رافساهحرک | لر سن

 لح بولوا لباق كئديا هاخادم هترلهرادا روماو كلردنوک لاو ندنلود ف ٤

 قلاشإب همدآ نانلوا داعقا هتراما دنسم هلیباختا كناطباض یراکدتیا مت یا .دنعوقو
 ناعم هیهلع تلود فرط لراقاحواو یدلوا بولیردنوک یسلاع ما تراما قیدصاو
 راردیا عدقت هیده هنوباه یاک اځ ءرکرب هدهنس چوا ییا طقف بولو! یرلوکریو

 یدیا روناق ناسحا هبرح تامزاول یکتورابوهلج ر هک و پوط ندهنس تطاس بناحو

 نالوا ېک ندکرت دالوا قرهلوا هفظوم رک اسع هلمان یلوق یلرپ ید هدرصم
 ندنشدعلوا انتعا هسرللادشساو هنی رلهماظن هدعاق كنار رادحلسو هاسو ی 3

 نمهلوک هلیرلذب | عیاضی و فو ته هبظتمشوعتو نا 1 یتمکح یر هلا نامز دوم

 یدلبا لزيت هنسهجرد یمسر صا رب یتموکح كنيرل لاو رصمو درفو باتو یر

 تص هاچ و نوک رو كج هل ردن و ۲ هبهلع تل ود تاح هلمات هلاسرا رو ما

 فک یتموکح طلاصم هليا لاسراو بیرت یادناوع نالوا نیعم هبیاوو ی لوا



 . ندتموکح ماقمیرللاونانل وب هدنددص قلوا عنامهنیراهفک ٌرادا رلیدلوا دی ءارجاءاشیام
 بودا میدن رمضح ض یه ود فرط هاا تایرتفمولردو لب رب

 ۰ رولس اخ تققح یخ د تل ود

  وفهدرصمنیربانبیدیاردیا لاسراوباخت | یلاورکید كردیا نبع ضاحتاهرورضلایمدهسیا
 رهطم لا نم تلایا ندنغيدمهلقاب هلبشالهنلحاوس رمحا رحم هاسلا صقانت تموکح
  یدلاق رصحتم هت رل هلکسا عوصمو نک اوسیلایا شنحویدربک هنمکح رز یرلمهاما

 توق یسا ید كتيرابلاو دادن یم هت ال ولدت قص قصو هدو رسم باسا 4تن

 یدل وا .یلوتسم ¿ نابع هنیرلف رط فضطفو اس نده دلوا لئاز یرلتوطسو

  هلسرقآ یرلیفس ناراو هلسس EE E نالوا ثداح هرک حفر

 زا [ هلراقل رسن وغیوا زالوا رولوا هحهرادا تا4 و وشن هءوف ندنباش ناوقنع كتل ود

 رلاطخیژ زج هدقدلوا ضراع مرهو بیش کلم یاوق نکیا ردیا هلازاو وح ینسهرضم
 روماءرادا هرزوا قلوا ندنصاوخ كرصعو هلتهج ییدلک هلوا بس هنجحآ راهزاب كوس

 كنازفءکسو رابغاورای یاش تشهد یتمظعو تبه هکدک هلا یابراو لها تلود
 لیرپوک هضقوب یدالشاب هغلوا راتفرک هتالکشمو هقباضم عاوتا هکدشود هنیرادتقا یادی
 هدنرترادص نالوا زواحتم ندهنس یعرکی كناشاب دما لضاف یلغوا هلیا م وحرص

 ندنسهنداح دیهشناخ ناتعو یراهعقو یلالج هکنوحردشاوا لصاوهتوش زك هلساع

 لیرزوک ندنسولح عیار ناخ دمو لالتخاو شروش نالوا دتم هنس شب نوا 5

 كنالکو هعلاتتم ناف نانلوا هدهاشم هدنامز ردق هنس تک ندیا رورص ردق هننرادص

 : نکشلوا مولعم هلسهدعاق «اهدادضاب فک ءایش الا »ییبدلوا تعشندنتفال و تلهامدع

 نوجا سکه كمردنود یتلود بایسآ هسیا رانا بولازا رانلب یهقباس تالالتخا
 . لالقتساو لاقا را لر وکر اروهظوت نانکشیدنا تقاعایوک و هن رلکدشودهنباهذ ردنکم

 - هنویاه رطاخ وید رولوا هدسر هنسهبنرع تنطاستکرش هسیا رولوا رادیاب اهد نامز رب

 هب ادم توادعو ضهشرب هتنادناخ )و ندنازهنا هایو ین هتسرافدقارب محورا

 نالوا یراتمعن ؛درورپ كنادناخ وا یک اشاپ ناملس یراصو اشاپ مهاربا هرقو یدقج
 نیسح هداز هجومعو اشاب ینطصم لضاف یلغوا یلیروک بودیا مایق هنیراهبلع هلسبراقما
  اشاب بجر ماقمماق روما ماهم ءراداو دصم ندتلود برق یناقلعتم یلیریوک راسو اش

 یدلواهاظ یسمخو هح بقعردو یدل وا ماست هللا هراروعشس_ وللثع یلاثماو

 . كرکوكموحرم ایر وک ك رک هروک هنغیدنلوا لالدتساندنکادافا كخحم راوت تالصفم
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 هدمیظعتو تیدوبع ةمزال ریاربهسلوا هدلاک ةجردیرالالقتسا كناشاپ دمحا ی ۹

 مرح نکیا رولیدک هنی رفس هڪ ام یتح بولوا راکشا ینیدلوا عارف اس

 كناشاپدمحا لضاف یکیدمهشتب هلبتقو هدازنمرب یشانندننژک كروماجیسهبرع نویاه
 ینددلوا كه رع لاحرد نکیا سا هنیرداح "ناشیذ نرود هاب وا هدق دل وا و

 . ههاکلزنم هلبا تقشمو تفاک رازه بوریدشوت هیهبرآ یثآ یکیدنب ودنکو تدوع هل
 زویکیآ هدننیب نمرصع ها راتقواوا طقف  ردهلد هنظمتو تدوع طرف یسدو

 لضاف هدهسیا نهنابب هلال نامز مکح ندننیدلوا شللا رو تدم زواحیتم ندهننم ؟

 مسجرب نالوا دوج وم هدوصهاع نام ل نآ الا بول وا هغاصا درا كهلاراشم 3

 لضاف هلاراشم هدهحول رکیدو یعان كنامز هاشداپ هدننورد هحولرب هدنرزوا كيوط . "

 : ردشلروک یودیا شقنم یمسا كناشاپ دعا |
 یی هعاق ندراولهلو راوبا ندرلولهحیءو دیرک ندراولکدنو هدنرخاوا ارصعو . . 1

 هلا هلع ت تلود هحایوروا هلغعلوا رخ سآو طض یرلتایا انارقوا ندراوقسمو الدو

 هس رلقدل وا هدږر مد یاهردژادننامو هدید نر تلود ترد وشا نالوا دودحم

 ندناهید یراقحهلوا موجزارفا ع a یراف دلو تصرف یژزجآ رظن 39

 هنامکح هاماعمر هدا فيو ولا ردقهجم د |مضه ینهروب نم تاحوتف ندنیدلوا ۹ 3

 زیزقو لالنتسا لصح كناشاب قطصم هرق نکیا ندهلاح ضئارف قفا دال 8
 باجشا الب هدنسهنس ترد ناسقط كيب یم هنمادقاو یس نالوا مقاو هیدصق لاقا

 هناتسراحم راوله ٤ ءرکص ندقدلوا عقاو یمازوناهنایو بونلوا رفس نالعا هنیرزوا هحم

 نوا هلرلللا زواج هنیرافرط قازا راولهتسورو هیهروم راولکدنوو هتتلایا الدو راواهاو

 باب ىلاعت هللا ءاشنا اتن کیدا لسصاح كنەمظء تایرام وشا نالوا دنع هنس شب

 رووا داریاو لص متن آ

 ¥ تنطاس روما ءراداو تلود ناکرا لا

 هدي یو هلهجو ییردنلق لصفو لاحا یرخا دعب ا

 هرکس را و هنااسا دلار نقلت ةا بونلواذخا هران وئاه یارس یرلسانتمو

 یراوس نالند راسیو نیم یاب رعو راسیو نیمی ناشولعو رادحاسو هایش یدارفا
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 ` كلراكولب 4 رک ذ یرلنابلیا بتا عطق هدنویاه یارسو حوت 9

 ۱ ها ن یا ولرم هدعل بوت وا عار < E یحوقو ین ادیت

 ین راص وصح تود روما ٥ راداو a O مدح ںادا هلتهج و یدیارولبردنو هبه رشط

 فوقو د 1 رح وهکلم لاوحا هدننعم رارادرسو هدرلد شطو ندکدتا مت

 . هترازو هبئر هسا رولوا قفاوم یخد هردقو قبال هنسحم رظن ۷ هرکض دک دنا

 رهشو راهداز راکو ارزو نالوا هدرورپ هدنجما معآ و زان < وم نکیا رارولوا لئات

 . وادحلس ندرل: و ام و هاس

 هعف د راثوا یهاشدا تافتلا راظن روظنم والم یراب رهش روخا ربم و رادباکرو ادو

 یدالشابهغلوا ماکی هلترازو

 یسحرب كلنا تولوا قلرط ترد هدهلع تلود هرزوا ینیدلوا فبرعا قیچی

 هک ردهبملع قلرط یسحنکیا یدل وا ا یرلکدلبا ق قر هلهح و یاابرا کر دهکلم

 - هقظویافنا هلبا هضافاو هدافا هیالط هنس یعرکب شب نوا راناوالئا هنسهبلم كلسردم

 ییا مورو یلوطاناو هنناضاق لوبناتتسا هدعب هنیراتیولوم همولعم هولا هرکص ندک لا

 بولوا یاحر هسلق یسحنحوا یدیا راردبا اه را هتحشم e تباهنو هترلترادص

 ٠ رومأم هیهیملق ةمولعم بصانمو هنيراكلطباض لق نانلوا ریبمت قاناکجاوخ یدرانوب
 تاتو یالقشو یلنما رتفدو كاسرو قلرادرتفدوقلج اشن یر رط یابتنم قرلوا

 هکردهفسقارط یسح درد رول واری عت هتس بصانمههروک ذم بصانم هکر دم راقل رادزتفد

 قر بک هلهجو یراهعرم لوصا یناطباض كنمراقاجوا یراوس كرکو هدایپ كرك

 یدیشگهنلوا ضیوفت هیارزوو ناریمریم یرلهبتم قانادناموقوقل رادرس طقف بودیا
 قلحاشن هلغلوا لتعیخد یعرف ندنفبدلزو یساسا كنهدعاق هرزوا حورشم هجو

 ندنغل اغا یرجسک هقشندنکیدلک هنلوا نادحاهیارزو روهط ون وللثم وا اینک ۱ یصنم

 كلرپ وترازو یخد هرارادرتفدو یدلواروللوا صناشابنادوق ندقلحاعنو رادرفد

 یداجا یوق كمليبهديااقترا هنیصانیرکیدکی لقو فیس بابرا لکم ریک هنمکح هدعاق

 تورش سک هدکلمزتلمو هرانانلوب هدنراقلادختک ارزو یرلکلکب رلکبو كللاو هرىشط
 ۱ ںدواو ییا مور ا 2 ید ارزو هدام بوللوا هجو هرات دنا رایبتفق

 رلکب هلرابس یلزجو ضیوفت هارزو همیسج بصانم یک ماشو دادنو رصمو یلوطاناو
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 نامرف ماظع یارزو هلغلوا نمضتم یهلماک تصخر ندىھاشداي فرط ترازو تو

 كیارزوناللو هدهرىشط هرزواحو رشم هجو هدلاح ییلدلوا نوت کک ارغطو هغ هتمزای

 ءرق شکناک هدنرصع مهاربا ناطلس ندنکیدلک مزال یسافلا كتننوذأموب ینم هتک
 ندقمزاب نامرف توردنوک ضا هارزو نالو هدهرشط ن کیا مظعا ردص اشا ینطص ی

 هداز اشا حوصن نانلوب یسلاو مورضرا هداموب ینیم هتسلوا شلیا منم ندکنکچ ارت و

 ي ردشملوا بیس هنناصع كناشاپ نسح
 ماطر, قرهلوا لئاز ید كلەداس نالوا هدننالماعم هب راح ڂاصم هغدلا ینئس تلود

 تصانم هاتسمنلف داحشا راملق ولزدولرد ندننیدلوا اخ جابتحا هناقفد و تادویق "

 ردر وطسم هدنرارتفد تاهبحو نالوا ا تم کیدلی دار ید نا

 راع ندابقشا طلست یتموکح ٌءزوحت یراتیرومآم ٌهفیظو كرلاولریمو یبرلکب

 قمریدنلو هدیرنامرف تحت یئاق راشعو كما هظفاحمیرلناهسناراوهعلقهدنسهرادا ریز و "

 هدقدلوا رومأم هرفسو كمریدتیا هجوت هنبابراو لها یراتماعزو رام نالوا لول حجو |
 هنسرلهیضق  كلبا تعیزع هلع نانلوا نیست هلیا عج ناجا كلررد نانوب هدنساو رز |

 هفیرشعرش ماکح یراهصوصخ تالماعم كراهبصقو رهش هلباهفوقحداوم بولوا رصحنم "
 لاوما لصحو رادرتفد یلصحمو تیا كن هرمم تات رو تاسطاقمو هبزجو 7

 هو وب تو ییوک 1 دراصاخ نالوا شعت رادم هاصا ن کیا ندفاطو دناع ءراوا

 هنادراو !وهداب یشعت كلاما هلفعلوا قاما ههر تاعطاقم قرهللوا اغلاو عقد

 ر یدلوا ها9
 لس ههراکم ولردولرد رلاولریمو ی رلک هث دلوا شاشنغا ن رف تلود نناوق نو 1

 هدهسا یدنلف قاش هتاعطاعم 2 ردتل اب راصاخ بولک هلوا سرتسد هەروا لاوما یا

 یدلبا بارشا یتسانعم همسر تصخر هایدعتو لاظم تاو 3

 رلوکریو یلدبو ینع هبیلاها هلنمان هرفسو هیرضح رلاولریمو یلاو كلذ ىلع هانی 29 3

 هسا رریو توشر هدایر مک ره یرارایتو تمأعز نالوا لولحمو هلکعیا عیزونو کا 3

 هبهرداصم كردنا عیلصل بیس درب ییانعا نانلو ۳۹ هزوحو کلا ضرع 6 ۱

 یاهاهدنقح راناقارندلا نوتب نوتب قاصناو ران دیا زواج یقورعم دح هفام TT وق

 ناوید كردیا اکتشا هنویاه باکر دوخایو قلمراپیو قمراقبج ندتکلم بودنا تا
 هدلاح یه ندنعیدلوا یراحو دراو ید یارطاخحم كمریدتیا بیدت هک اب مر ءدنواه 3

 لصالا ف یدایا قر نوک نوکو روهظ ا قفلوا ناسحا رادو فدا
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 یدیا ندماهم مها نوجا |صاو ارزو كما هعلاطم رظن شد یحد یرلن و

 زون رمش حوا هروک هنیرارادتفاو بصنم كرلاولریمو کبرلکپ هدنلود لئاوا هدرب

 یرلهدهع لوح یرلهرکسع وق لصا هدهسیدیا راو تلخ یرلهصوصخم ءرئاد ردق

 لاوحا نکیا رولوا لصاح ندنعاتجا كرام بابراو امعز نالوا هدیولاو تالایا نانلوب
 یم هنکیدلیا نایرط للخ هتکو ماظن كرلنا هلهجو جەل وا دارا هدننحم هک

 ۳9 لود هذخاومو كن رحواف رشکبا هلمات نایکسو .دنول رلاولرمو کی رلکب

 هلدسو رای دل وا ردبا الب هنشاب كنلاهاو مادختساو 2 تارمشحهدایز اهد یرلل وا هرزوا

 اصاوارزو بولوا ثداح راشاک ولب قوج كب عماح یدنولو نابکس زو رشکیاو رزو

 ردق هديا باستا هلع رب هدماکنه یرلقدلاق ز رسوفو رردبا تفو راما هدنراتمدخ

 ندیا روهط تقو او کیدا ا هب یلاها ینرلودنک توشالود هیوک نش رکا

 م: ردزانوب یلاشنم عبنم كرالالج
 دم ال یجحاف نوغرتساو اشاب نسح یک ایر یظفاح هژدقو اشاب نانس هداز هلاغج

 فسوی یحاف هیناحو اشا یناعصم هرق شکناکو اشاپ ورمسخ یلهنسوب مظعا ردصو اش
 9 دا ل دف لغواواشا دع رب کو اشاب نسحیلذ یرادرس دنرکو اا

 نالوا هرخاف تاحوتف لئانو همظع تامدخزاربا هدرمععو اشاب ینطصم هرق ینوفزنو

 2 ردندمانب یارزو

 هبرکسع لاوحا

 ا و یرسکب قنص نالوا فطوم هليا هبموب ةفولع كنهبنامع شوبج

 ,ندنراقاجوا هناسرت و یجیوطو یهبجو راسی و نیمی یابرغو ناخولعو رادحلس و
 شملوا نایب هدنسهلمکت قیاس باب یراهفولع و یسوفن رادقم كرانوب بولوا ترابع
 هفرط ىه كنلوطانا نوناق فالخ بوشبلا هخاحارنلا هلما تمدخ كنسهفئاط هاسو

 تورت لئا هلته و یدشمناق دارا یراکدل,ا نطوت هدارو هداروش قرهلوا رشانم

 هلوبناتسا ءرکر هدهنس نوجا قلا مازتلا ًانعمو هفولع یهاظ هاس دیدانص نالوا رادتقاو

 حیاقو هلي راکه دیا ترشابم هتواقشو نتف عاوناو تماقا هدراناخ رئاسو یناخ یجایا بولک
 . ناطلس ردقوب تجاح هنیرارکت ندنغیدلوا شمللق حیضوت هدنسهرص تاعوقو یرلهعبجف
 یرلکدنکهدیا ارحا یتاابروز یرلکدتسا یه ردق هنتنطلس طساوا كم وح ص عیار دا ص



 ۳ ۱ تاعوقولاع,ان

 زو زاذک ندربشم# ءرانق یقاطرب ندنکیدلبا مامها هیهسرتو تیدأت ما و شا
 یراترضح هلاراشم رایرهش هلکعیا رارف ههدسب كلام هليا تساس فوخ ید یقاط

 ی ین یابهاس یانبا ناشق رعت یقلخ كولب یتلاو نالوا شما زواح ی ذوا |

 مهار,ا ناطلس یدلدا للدو رقح هاب راتساح و تخف رسک و لزب هنیراهدار كيب

 رایدلوا باغآ زارفا لع اهد هعفد چاقرب هدننرادص اشاپ دم لی کرو هرکس ندا 3
 .اغطو وتع نوک نا ۵ ندن رلفدنلف ریمدیو لکن هاب رلهعفادم د هكرلپ رحیکی هن هدهسلآ 4

 یدلوا ییطنم یرلت

 کنوج بونا بتر ررض هدهجردلوا ههلع تلود ندنناح یمهفثلاط یرحیکی

 ییوشت رثا كتلود یالکو ضعاو ییرح ككرابهاس یرلناغطو یب نالوا عفاو احماح 1

 - ودیا هدطابضنا تحت یراهراداو لمکم یناطباضهلتسنءراقاح و ارکیدرظن مطق ندنغیدلوا
 هاس ردراشلکهدیا لوخد هتعاطا راد هدنقو زا بونم وا دنم یراطلستو باغ ندنک ق
 یرتنک تقادص سراح كتنطلس ءاکراب رلیرحیکی هدقدلوا طقاس ندابتعا رظن ےک کک

 هناسرتو یحموطو یجهح بولوا را یناینم یربهر تعاحش هدمت كنەناع شوجو ۱

 رایدیا هدنتیروبحم قتلوا وریپ هرایرجیکی هدلاح ره هسا .یراقاحوا 1
 هکر دشاوا عقاو هلهجو وش ید یصوتصخ یو تیازت کنم رکسع فار 8

  رکسع ندیکی هنس ره هلدبس یرارفس ناریاو هچم نالوا عقاو هرکص ندنخرات كيب "
 هرکص ندنسهعقو دىهش ناخ ناغع نالوا ثداح هدر زوتوا كسب ادعام ندننکیدلک لب زای

 هاتتس هاغل وا جر جره هدزم رب تلود هراداو دتع لاوحا شروش ردق هنس نوا ._

 تاعباوت ید رانلوا مرکا راذرسو مظعا ردصو یترلابرقاو دالوا هلسمان شدلو یسابقشا

 نالوا فظوم هلا هموب ٌهفیظو ندنرلکدلبا لاخدا هنکلس هینانع شوج یراتابوسنمو
 لکشم یحتف یساطعاو كرادت كنيراهفولعو یدتیا زواج یرفن كيب زو تلود رک اسع
 بیدأت كنهیرکسع ةاغب یرلت رضح عیار دام ناطلس ارخّوم یدربک هنمکح امعمرب

 اتعاو مادقا هیاغلاقوف هنسمامهناق لاخدا هرکسع كننهسمک ده هدقدلوا قفوم هنلکتتو -
 یدلبا لیزتت ردق هنس كب شد ىللا یللا ینقلخ رلکاح وا هفاک هلکمیا 8

 نوتلا زوب بوردنوک مدآ ر د تنه هب یدنفا ناڼع یناک یرجیکی ی

 در ییبرح هدالوا هعفد یدنفا ناّغع یدرزندتیا بلط یتسلزاب ڪک هلضرع توشر 7

 لئان هلسهطساو كنا ردراو مکیدلیب رب هدنسثامظعا ردص 9 نر یا نکا |

 ون نع غلیم قرهلوا عمط مادیالتبم هلک د (كسربلاق هلقمالا ىرانوتلا و غج هلوا بل



 تی

e Ea ٤ 
 ا ياو ههل ارا شم ناقاخ ییدلیا دف ه یرکسع رتود یار >> و دخا یر

 هلقمالوا لحو لاح یخد هلنوأتو راکنا بودیا بلج هنیروضح ییدنفا ناهعو یرتفد

 و یضعو طع : هنس ەم اط هاتس كم وح سم هاش داب یدل وا تساس رمشمس هتشک هراع

 ۱ 2 ندرلب کب ندنعب دل وا هدایز تاب یسانتعا هنص وصح ىسمامەدي| دياز كن رلرادقم

 ۱ ۱ اما n هاتس هرزوا فالسا هدعاق ران دیازارا تمدح هداعل اق وف ندناکدنن او

 . یدیا راردیا تافاکم هلرخآ تروص هغدناوا ضرعو هکدلک مزال قوا فطلت هلیا
 ررش ندشاب ی یرلناغطو وتع كنه رکسع هفئاط 2 ندنسهمق و مهاربا ناطلس

 رادو رطم هفولعلا ع وطقم ینعا راقلاح نالوا ور دننامز عیار دا ناطلس بولوا ناشفا

 ۰ یتسلزای رکسع ندیکی هنسره ید یرارفس دیرکو هنغیدنلوا لوبق ءراقاحوا رارکت
 ۳ ۵ نتسازپنا هاو نکیا هدقلافوج هنوک ندنوک هیرکسع,دارفا یتیم هنکیدلبا مازاتسا
 زوقط ناسقط كيب هلغمنلق هاکرد حیحصتهایس كربنواویرحکی كيزوتوا ˆ ةعفد

 . كسبشع هدنادحرس كركو هدنلود هاکراب ك زا منا ناملس سولح عقاو 72

 تم ثكبش و ی همجرفن چوایللازوب كسب یباناو رک رف ترد ناسقط زوحوا

 یرادقم كيب شبنوا ًابیرقتو یسبجهرع پوطرف یتلا شمن زویتلاو یجوطرفن ترد
 ناطلس هحرک او یدنلو دوجوم یارفن راسیو نام یابرغو ناشولعو رادحلسو هات

 هنب داسف شآ هدهشاراققتمه رکسع یایاو تلود ناکرا کا هدنص وصخ ییاخ لدم

 . یدلوا نیکناولع ندنغاجوا هابس
 هم رشود نالوا هر هدنسهلشق یرل:الغوا یمحعو هدرانوناه یارس "یرامدقم

 هدایپو یراوس هلیربسحآ همقح هبوش هکدنروک م وزل دوخایو هدنرهنعمتاقوا یراقحوح

 یدلیا لوح هلوصارب هقسشن ید نونافو یرلد تی یراکدلک هقح هنیرلقاح وا

 قاحنس اقر, ندهولا عفاو هدنراوحالوا هدقدنل وا حتف یسهعلف هژشف الثم هک ل وش

 هدهجرد لمح هحوتفم یضارا انناو رونلوا داعقاو بصن یبرلکبو ذاحا تلایا هاقاا

 رول وا فلکم هلا هظفاع تمدخ یخدرلنا قرهنلق ضاوش هنشحتسو میشهتماعزو رام

 هعلق هلربخا ويعو یلوق یلرپ كيببکیا قرهلوا یرحکیو یجلوطو یجهبج اشلاث یدیا

 ندنسهبرشع تادراو هنعم "یضارا ناناق صصخ قلقاحوا یرلهفولع بونلق ببر یعاع

 رک | اعیاد یدلوا رونلوا هلاوحو نیست ندننالصاح تاموسروللثم كرکو هیزج دوخایو
 رچوا هننراهعدق ةفولع هسا ظوحیلم یعوقو نمشد طاست هیهعلق هدیویلوا دقعنم حلص
 3 یار ندر کیا هلطرش قفلوب هدهظفاحم تمدخ هنسرو هلساطعا قرتهق.ارشب



 واو یراوسهدس وقلوب هدهظفاحم تمدخ تو كلذک اساخورولبزا ولبقرتب ك

 اددحم ید تارش رادقم یناجا هرس یلعوا لوقو E قمناف قانا هنس راقاح

 ناابردنوک هنس ره یخد هدنماکنه یتهب رام لی یدیاروناف هسنامع شوج ا

 هسا هب رکسعناطباضبول واتارفن نالب زایندسکی دوخاب وولقرتاب هرزوایورشهجورکسع

 هل وقم فانصا شلو ا لیل ذهل دات رهشهنحش وللثم یک ر وج ویک روب ولا هدایزندنالغ وایمجح

 زمقحمزب قمقح هرکسعو تیاکشضیع هلتاعفد یرلذالغوا یمح ندن رلکدلک هزای یو

 رکسع ندرانا هدایز ندز, قرهلا ینشورغرنوا مش كفالجا مقاطرب زعراطباخ نکیا "
 لوپ هنتهجیه كتلود قورع داسف مد هدهسیا رلشعا ترشاسم هلاح مالعاوید راز

 یدلیا تالکشم بنک ردقابحا یتاوما عاجرا هعیدق نوناق یشبا ندنکودیا شو |
 شمشراقیهورک یعاستا و فانصا هنحما هدنشو کت هن وک ندنوک مههینامعرک اسع هاتهح و 3

 لوغشم هادسک وراک سکره هبلع ءانب ردشلوا فرطرب یسهدعاق قلوا نیشن هلشق و

 راجقللوقو یجقالوقهرقشابو یحزایو یلوتمو هتسوا یجشاویئابهطوا زکلا هدراهاشقو
 یدلوارول وا مقع رلحابروح هللاتارش رادقمررب یخدهدرل ەن ال وغهرق نانلقییعت قللوفو

 یرلنالغوایمحوقلا همرشودو یدرک هکنرو ید یراقاحوا یحوطویجهبج د لردکو <

 یدلک مزال قلوا سردنمو لحمضم هلکل اب واما قمللف هر هدنسهلشق 1

 ناسهلهجو وش ید یرمسفتو "یثنم كنیربعآ هاکردب حسحصآنالوا روطسم هدالاب " 9

 اتم كنارش لوق لر نالو هدرلرهش حقاو هدىلیا مورو ی وطانا هکرونلوا

 هب رکسع تازابتما یراهشا رهش یرلە رگ کوا دودمو ناعم ی یراهفولعو ی وقف زاد 7 ۰

 هفولعالب هلیدصقم قاوا تسبرس هدنراسوهو اوه تاکرح هکلبو شورف هرفط ا

 رارریدکود هنیراقاجو هنیرللوق یناشن كنهتروا یراقدلوا بوسنم بولیزا یر
 هقدلوا عقاو رلرفس یدیا رارونلوب هدنمکح ةفيدر رک اسع هروک هنحالط ها نعرصعو - 3

 والثموا بولدح رله اریابقرهنل وا مانعا راشاب یحانروط ندنناطااض قاحوا فرط قرط
 ازجا یرلهمافو یی هاکردب ححص و ز ون روتک هن و اه یودرا ماط ماط تارق

 یدیارارولوا لخاد هبیرکسع رتفدلصا نالښد كوتوکو لئان هبهفولع تقولوا قرهلوا "

 ندنرلهدازقاح واونادناخ كني راتکلم ر اکن عار اکر اب بابرا واعز نالوایرکسعتالای
 تمشحو عیاوتبابراو تردقیذیحاص راقعولالما ادعامندننالصاح یرلکل ریدب ولوا

 یرلهدافتساندتل ود یایاطعهش دل واتل ودرظن روظنمیراناراد و تور "كران و هلی رالوایامدآ

 N یاالماعم ساسا كن رارایت و تماعز هدنلاث ناخ دم ریعع ندنفیدالشاب هخقلوا کتیا



 رات ۹٦

 ۳ ۵ نیشدتلف لاصحتتسا وکریو احا هلمات رام لدبو هلیراستعا هقا نالوا
 2 عضو هراهعلق ضعلو لمح هرانو ین E تامهم رلودرا وللثم هاضیحو

 _ لولح راراعت هجیلناجو یدلوا رونلق لصح هنع ات هلیراتعا ها هب نوجا قعلوا

 . هبیشك شب چوا قیرفتلاب ید یرایضمب و هغملوا لیدبت هیهریم تامطاقم هّغدلوا

 توشر هدایز مک ره یرلتءاعزو رام نالوا لولح هدام عم یدلنالشاب هغمنلف هجون

 هدکدلک مزال الك مانو تدام یمريدتا هبحوت هرانا رانکبرلکب هسااردیا ضرع

 تلود هلستفو هلیرلعا ذاحا لوصا یا وفع ندرفس هلیذخا توشر ندنرلت ردقیذ

 نانو زواحتم ندرف كب زوی ریارب هلبراولهجو نالوا لمکمو مظتنم كب كنهملع

 هلت کسا یرلنلک هرفس ندنعیدلوا یراط تال ز ستر دقو فعض هتسا زاوس ولرامت

 هلا یراهذوم هوق كنرابدنفا ندنناماوت الکووارزو یدیانمار هشاایخد رانا وزآ كب

 9 قد ادانتسا هتیراخوتتم هکندنا راو صاخشا قوج كي نتلوا لئان هتاعزوراع
 هتسرلم لاا نالو هدنلخاد یرلکلرید ادعام ندنرلقدلوا هتسراو ندنفلک

 ا ا اتنا یاو تماما رققو دال یب وک هافجوروج عاونادلردیا ماست

 ؛هدنروهظرف-هبناجر بولوا نکاسهدنراتکلعرانوب هکیدیاراو یرکسع یحقاهدرب
 یرلفدلوایراوس فضفخ یراودنک و راردبا بیرخ و تراغینمشد كالا ردیا عمجت و

 ۱ اوجو ماو نمشدیراف بلوب هدرلا رح ورارف بوسراو هسرزواودراو هما هاتهح

 ناضف تا هحاسا شک نامز روص نکل یدیا رارلبا شعت هلکنا كرەىلبا مانتغاو

 هنیرلۆدمەلوا دشتسم هدهجرد یلوا ندنکو دیا شم نم وق هکر هقشل یهیرح لوصا

 0ا تر رایدلوا سردنم عیطلاب یم هنغیدلوا لئاز یخد تدشو شطب یساو

 یسیراوسرانا یرلکدردنوک او یرلکدر وتکانبراناخ عرف هدنراشیاب رحم ؛تراغ نالوا

 یدلوا رول وا ٌمادختسا

 هب رک لاوحا

 شمانیکد هنیروهظ یرفس دیرک هطاصمنانلوا دقع هلیا رلولکدنومرکص ندنحتف سربق
 ۲ و راش لوس نالوا تاخر دن رصع دزاب ناطلس هلغلوا دم مدایز ندهن
 یدسشلاق رتصحنم هنعاونا یر دکچ نوباه یامتود قرهللوا اغلا رانا ندننبدلاق موزا

 ,Es راقح ۳ E نانلوا رک كف رلاشاب نادوف

 متفم_ینسهفاط یرکعو هنیرللکننو عفد كنيراناصروق الاتیاو ایناسا كردیا قاحتلا
۰ 



 روناق افتکا هليا اتعا هنتراغ و امغبكنبراهرب زجو لحاس هدهامنم رغ 3و نوجا ا

 هلا ران ویلاق مظع ینزاغوب زکدقآ راولکدنو هرکص ندقدلوا ثداح یرفس درک: فا
 هج رک بودیا تردانم هیهلباقم كردیا اشنا ران وبلاق یخد هبلع تلود هلیرالک هدیا قلب ۱
 با ید هدرولکدنو هدهسلا یدلوا ما زهلاو رسسک یالتیم هعف د چاق ر نواه یاد

 هلتعاحشو تربع مدنسه راک زاغو موحص لیرروح صوصخابو هنغيدملاق قاطو 7

 "ماتبهنکب دایا قفوت عراوق هتخوس ربارب هلا یک اوج ینلاصا كیدن ونالوا فوصوم

 یرثا كموحیم ناف هدنزاغوب زکءدق آ هدر, یدلوا یراط لزلزت هنمادقا مادقا تاشو

 هلغملوااشنا اهد هعلق یا 3-۳ هدننغا دلزاغو ات هقش ندهم واعمهعلق هعطق ییا نالوا 3

 اشاپ دمحا لضاف كلذ ىلع مانب رایدمهلوا بابت ردق هک هقولبا یزاغوب قترا راولکدنو "

 هدهناسر و بسر " یربدکح هعطق قرق هدنتسم یرلاولربم هبنامع رتازجو لحاوس موحيم 13

 اغلا قرهلوا هعفد یجنکیا یرانوبلاق هنب كرديا زیهجت یک شب نوا ندعون و هنی یخد 1 3

 كتقولوا کا قفلوا لامعتسا هلبار وک یعاونا یریدکج و نکلی ران ویل اقیدایا 3

 ران اید ران ولاقهدهسیدیا رانمهدیا هلباقمور ور ءرلنوبلاق ندنخیدلوا هدنمکح یرویاو ۳
 لق ردق ههحنلو ماتخ یرفس دیک یدیا نمهلوا رداق هعنم E E نام 3

 هیارومراولکدنو بففاعتینمازهنا هایو نکل یدملکح تالکشم هدنص وصخ تامههورکسغ 3 ۱

 "ةعفد هدنلوط عارذ رشب قرقو رشیللاو بیوصت یساشنا رانویلاق هني ندنراکدلیا موم |
 یلاوحا هحفرصمو رکسع كنهناسرت هرکصندنو هلخملوا اشنا نولاق هعطق نوا |

 هدنسهلمکت ی | لصف یلاعت هلاءاشنا یالصف" هکیدلبا تماسجنو ریفت:,تسک نوتب نون. ۲

 رول واداریاو نایب |

 هلام روما لاوحا

 ندنعب دل وا را راخداو عج غلام ولتسلک هدهنیزخ جا موح ص ثلات دایه ناطلس ۱

 ینیدلوا ثداح هلام هضم هنوکرب هدنرلرفس هجم نالوا عقاو ءرکص ندنشراث كيب |
 شعاروم هلبرلرفس یلالج وناراو هجم "الماک یتطلس تدم كلوا دمحا ناطلس ول |
 بوسنم هنیرامان مان كهللا راشم رایرهش هقشب ندقدنلوا هیوست همزال فراصم نکیا |

 هئاسا ینسههاضم مدع كل ود هفت یرامروس اشناو اس تام م ینبرش عماج "

 ناطلس هدنووم یا جواو ینطصم ناطلس هدنخشرات یتلا یعرکب كب قحنا ردي ا
 سلاح مب ار داص ناطلس دک هنسر و ییطصم ناطلس هنب اردک هب ع
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 هلال وا اطعا یششخ سولح هعفد ترد هدیدم ةت شا هلتهح و بولوا N رر رس

 نازخ هلسهعلاطم كما دسأت ینلغواو فطلت یناقشا یسهدلاو یفطصم ناطلس ریارب

 فلت نیهر هلکلاب هرخدم دوقن ندنکیدلبا فارساو لاذبا هی رکسع ةاغب یهنناغع

 نیطالسو هنادتسا ندنیل ومتمو راح ضعب یششخ سولج كدارم ناطلس ینبم هنغیدلوا
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 سولج یه یدناف اها قرهنل وا د برض هناودا عونصم ندرز و میس هلاق ندننامز هضام

 :تس هکیدیا هدنسهحرد لاير نوبلم ترد ینعب هلا نوىلىم زو رحوا ًایرقت یاصنا

 نالوا تلود تادراو کبر یراترضح دا ناطلس ر ونلق حضو هدنعاشا تأ

 هنیزخ ځا هلکمریک هنلوی یدهلام روما هرکصندک دليا لیکتتو بیدأت ینهیرکسع یابقشا
 شکناک نانلوب مظعا ردص هدنسولج میهاربا ناطلس یدلوا لامالام هلیا هریثک دوقن هني
 شمریدشل وشراق ینافراصمو تادراو بورو ماظن یغنیاک هتلود روما اشاب ینطصم هرق

 کرسو هلاوح نالوا یراح هدهمهم تافراصم كرکو هیرکسع فئاظو كرك هلغلوا
 ناسکس لاید یلکرد رهب هدلاح ییدلیا اظعا ادق هلسنامزو تقو یتسهلحو اغلا یتساطعا
 ردص یدشلا میلست هنسهنیزخ نوردنا بوربترا دوقن كلهسک كستلا هلیراتعا ها

 ندنوک هلفغلوا رض ى یارحم كنادراوو رشکت فراصم هرکص ندنلتق كهلا راشم
 ˆ بقاعتم یتسولج كمبار دم ناطلس صوصخاب بوبالشاب هغلوا ثداح هلام هقاضم هل وک

 ركع ندفرط رب ینبم هنیراکدلیا جورع هناغطو وتع ورز هن هبرکسع فثاوط

 بلغت تسد كلوب كلوش هنيزخ لاوما ندورطرو كرديا دياز یرلهفولعو رادقم

 ردص نیربانب یدلوا نمهلیریو هفولعو نمهنلوا تیّور همهم تافراصم كرهرک هنطلستو
 لوق یرلتوشر ییدلک هلا كفالسا هدنلباقم بصانم هجو اشاپ دمحآ كلم مظعا
 هراح هقش دوخایو ندنکیدلبا دع ریبدت نسحاپ یا دبق دارا «هنیزخ بويا
 ۱ شوشخمو زغم كس ضعبو یدلبا داخلا هدعاقو "یلوصا ندنکودیا زجاع ندنکرادت
 . . فویز هدنلبافمو اطعا هرافارص یدوقن نالک هیهنیزخ ید رارادرتفد نالوا عبطلا

 هنتف هج هج هلیبس تافرصتویو رایدتیا نظ هدناف ینسهلضف كلوب كردي افیتسا ها
 هدساکیاراو هدساف ریپ ادن وللتموب رایدل وا راتفرک هناللذتو تالبدر عاونا بول وا ثداح

 ردف هنئرادص كم وح سم اشا دز شروک ات بوریدشل ان هنوک ندنوک یهلام روما

 هح یارح یهنیزخ تادرا وو عطف یهدناز تافراصم هلاراشم هدلاح یغب دل وا دن

  هلسمات یش راکنخو لئام هل وص م وح سم ثلاث دام ناطلس هکنوح یدلبا عضو

 یوم كرك ندشیدلوا لثاق هنتیالو كعاحش خش ندیا راهتشاو لابقا بسك هدنرصع
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 یراهفظو و اند نده فارما راو هارکاق توت ی رو ۳ ۱
E Eنعوصخایو هتطلس ءرباد کا تما و تعسو بش هاوصاو 2 هلردک بودیا  

 هب ینرفمو شالق ماطر ندیا قلعت بسک هنیراهذفتتم یهاشداپ یازتفرح و هنیرلافا مٍ
 كنانغ نالوا رومأم هنسهظفاسحم هطا هحزوب تح یدضشعلوا ناصت فا ظو وات 3

 و ارخّوم بولوا لوجو بتم ندنزاهحلمم يلاولوا هلهج و قلقاحوا یراهفولع
 ندنب دل وا شمللف صصخ یراهفیظو اعدهاراوخ تقم ماطر ید ندننادراو ا

 تفکو ندنکیدلک هنسهجرد قمامهنلوا هوس تانغ هفولع ها هم | نم كرا

 یلیروک رد وم ینبدلوا یداب هنسلوا ادعا تسد راتفرک كنهطاو هنسملغاط ء ۳۹

 ندهراسو فاقواو ء رک علم عمو هدنمات لاس خش نکا ردا حقنا " یرلن و موح سم

 روبنع خش هلکلبا مطق ینفصن هدک دروک ینفیدلوا یسهفیظو یوک اعد ردق ها كيبیوپ

 ف كرەهد نسردا عطف لصن نس یدرو هاشداب اکی یرلنوب بوت آ هر ی وام تاور,

 هش وقفل عقاو هدنسهرپزج سرف یدلیا مادعا لاحرد ندشیدلوا رساحتم هعاضوا هنابدا

 دداض تباعز نالوا ضوصخ هنکلطناخ هظفحتنم رک اس س هاا لر كس

 خىش هلهجو قلیوک اعد و جارخا ندنهل عضوام هجنجوم یسلاع ما ححصت ناو
 هدنل ود روما هرادا هکر دشملوا ربقف روظنم هدنناقاخ دوق یدلوا شمہنلو هجو هرو نص

 نیکد هنمازهنا هنایو رولک مزال قعلوا لالدتسا ندنوب یسهجرد كشاشتغا نالوا لصاح
 هن او نکشلوا فرطر هلکلاب هلام تالکشم هدنامز زواسحتم ندهنس زوتوا

 رونلوا داریا هدنسهلمکت ین آ لصف نلاعت هللاءاشنا یالصفت هکیدالشاب هفلوا روهظ ؛دزر ۱
 رصحنم هب ها دوق یيدرردتيا عطف كن هلع تلود ورندننامز یزاغ ناغروا :

 یمن یوا ء کش ندننش زا كسو نوتلا هدنراعو نزو یوتل | راح هدنرصعغاف بولوا

 ها تالماعم ساسا هدهسیا شعالشاب هکلریدتیا عطق هراپ یرلء رکص اهدو كلا نواژ

 ول رکغو هقوحو تعاس اشا نانلوا لاخدا هبهننامع كلام ندایورواو هنغیدلوا هلیرامتعا

 تالوصحرئاسو رتاخذ نانلوا هدعاسم هنجارخا ینبم هنفیدنلوب ترابع ندهعتما عون چاق 3

 یرلکدید یدساو ینوتل | راجو زیدلای ولتلک هدهسامع كلام هلغلوا هدایز كب ندنالاخدا

 عنم كرلنوب ندنلود بناجو رونلوب لار یلشوق نانلق ریبعت شوق هرق هلا لایر یلکرید
 یف كنوتلاو شورغ هکدلیا ربغت یرابعو نزو كنها ندنکیدنریو تما هنلوادت
 نکیا شمقج ها یرکی زویکیا نوتلا هدنرات نوا كسب یتح یدیا دا قو ا

 ی نوتلا هلکم رب دتسا عطف هثاراسلا صلاخ و دی دح اشا نسح یحشعی مظعا ره
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 . یخد اداب ینطصم هرق شکناک هدننشرات یللا كيب یدابا لزتتهیها ناسکس شوغو
 همقا شب یعرکب زوب شورغو یللا زوبکیا نوتلا بودیا حسحصت ینروما کس
 " یرهب كنسهراپ رضمو هیهقا ناسکس شوضو هشّملازوب نوتلا هدلاح ینیدناوب شمقج
 هکر نوا هشو ضر نکیا ندهحودم روما هدنناددح هدامو و یدنلک لب هه ا ییا

 ٠ هرکصندنوب ردشملوا مقاو تاضارتءاوید یدلوا رونلا هق نکس یدمش یدیا رونلام
 . چیهیرانوتلا هنامع تلود ردق هرصعو وللثم یتیدلوا ثداح هک تیایفت هدناک و کس

 ریغت هلسسح هلام تالکشم یخدو هدلاح ینیدلوا هدنراعو نزو ینوتلا رام بولزو

 .كلایر نالیند شورغو كنيرانوتلا راجو زیدلای نانلوا ذاضنا حب سایقم ندنغيدنلوا
 هب ها یعرکیزوب شو زوج واینوتل | زیدلاب هدنراخم ران زوب كن هدیا هدیا قرت یناف

 ید تواش نالوا لصاح هدنس شوک هلا نوتلا هدنفرظ هنس ناسقط یدالرف یرغوط

 ردیا اضتفا قعلوا ال دنا ندرلتافوب

 یسهشال یجوخرت هکیرتفد هنزاوم نالوا شمللق میظنت هدنحشرات ترد شعلا كبب

 فادراو هسک وا زویشب كرد نوا كنهبنس تنطلس هحسنق وطنم كنا ردروهشم هلکعید
 یی دل وا ینیچاهسک زو زوقط كسب ندنیدنل و یافراصمهسن زومترد كسب قلا نواو

 فا و ط و ینآدرفم كنافراصمو تادراوو ررح یتیدلوهدلخاد تادراو كلهنس قحم رو

 هلیماک یتیم هنسلوا شا زای هليا هقبتع تاریبعت هدهسیا جردنم یراتنکو رادقم كنهبرکسع

 فرصمو دارا نالوا روطسم هدهنزاوم وبشا طقف ردلکد لباق قملوا تالکشملح
 كلوب بولوا لاوما نالوا جارخا ندهسزخو لاخدا ههسزخ «یرعوط ندیغ وط

 -رصع کیدیا راو تافراصمو تادراو رقوج ك اهد هدنئروص میش و هلاوح و ژست

 هدلاح یتیدنلق رک ذتو نابب [ساقو ًاقسطت هنیرارتفد هنزاوم نالوا هدقملوا میظنت هدم

 ءریودو نادغبو قالفاو لدرا هلیسهلاسرا رصم الوا هکهلیوش رولوا شما هدام حاضیا
 ارزو تافلخحو مانع لاوماو ینالصاح نداعمو یراوکریو هزاتم كلام وللث« كيدنو

 انا ردح راخ ندنرتفد هنزاوم رول دم کمک هل وا عضو هیهنیز زخ څا هم یغوط |صاو

 ًاتعو یعانعا قلهدنوا نالا نوحما یانعت RC فا وط هل رکو نواه یارس هل رک

 هدهرمشط و هکو لاحرو ارزو هل اب الا ردلکد لخاد ید هرتاسو مش رب نانلف لاصحتسا

  قیرطو ندننیدلوا یراهنعم تاصصخو جرخو تماعزو صاخ كرلاولریمو یلاو نان وب
  كنيرالوزءم یلاومو رود هلیراهررقم تادراو ندقساوم جرخ یخد كنلاحر هبملع

 تر هلغمامنلق اطعا شاعم هرانو ندتلود هنیزخ ندنفیدنل وب ی راقل ه را

 3 یا ۳ ۲
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 ASA تاعوقولا جات

 AES رم لوا كعد ا هلاوحو میسقت هرانا هلتروصوب یتادراو

 یراح هدزعامز هدهس)ا روت وا حرط ۳ کروم هنسلاها هسورح ثالاع هلمات لوز ى لدبو <

 وکر ولاوما هسلا یدمش بولوا هدنسهدار هسیک كب شل آ ١ یللآ ایر هلتسن هاش هق 43

 روک ذم نالوا دراو هتل ود هنسزخ تقولوا ا هنسلوا زواحتم ندهسک كسب زوسلا

 هیرضح هسک كيب ردقوب زویشب نالک مزال قلوا یسهلضف كنەسك كيب شعلا یللا
 روج هاناو یمعت كنسلاها راهصقو رهشو هراهدونوو اولریمو یلاو همان هیرفسو

 كنهیدلب تافراصم یک كنوب رئاسو یریکر اب لزنمو كرابش وللتم قیرطو یریوک یرادلوا

 لصح و عیزوت هل روص و هدتکلاع یه ندنکو دیا ۹ ناعمو صو صع هنسهیوسآ <

 یلوقیل رب نالوا هدرارهش كور و ظفحتسم نانلو هدرناقاخ عالق ابار یدیا روناق "

 اسهاخ رده زا ومزا جداخ یدو هلغلوا لوحمو بت ندنراقلفاح وا یرلهفولع كنار " 1 ۱

 كنراکلریدراع بابراو اعز نالوا نطوتمو هم هدنفرطه كن هسورح كلام |

fر هوا نالوا ترابع ندیراوس رک ای ولتلک ندنراقدوا شعتم هلسه رشع تالصاح  

 هدنرانامز هلام ةققاضم کلا بولریو هارب ندهنیزخ با نک 9

 اما نالوا یباحا قاقاحواو قلتروی كاذک یدیا رونلا یخد وکریورب هلبمان راه لدب |“
 یرلکلرید بولا یثر ندتلود فرط كردیا ادا تمدح یسظفانحم یاقاخ دودح 8

 زوقط كنهسک زوشلا كم نالوا قواصم صاغ هناسرتاسداس یدیا رادون
 هنلق اقتسا ندنراقلقاحوا هناسر یسادعامو اطعا ندهنیزخ تاح یسهیک ردقوب زو | 5

 هضامنیطالش اعباس ردروطسم هدنسهزاوم یسهنس تردشعلا كس رکذلا تل ید

 ره كنهیلع تلود كلام كرکو هدلوبناتسا رک تاریخ باحا راسو اصاو ارزوو
 هبربخ هسا وللثم ماجو ناخو یریوکو بتاکمو مینو آ عماوج قوج كب ٠ دیا ؟ 1

 مولع راشنا هدمهو نیرو راما یاصقو دالب مه كردا ارحا راوصو اشنا همزالو

 ببر هنعو هیدقن هفظو هفقو همدخو مولع هبلطو هجاوخو سردم هدنهض نوقو 1

 صیصخت هرئاسو هسلا رووا ریبن همات هلیب هنیراقجوچ بتکم قح بودیا نیسو |
 رلیوک نانلاوب هدنراوج نوجما یربمعآو ریهطت كرارسجو قیرط مهم ضعبو ردراشابا |

 نیربانب یدیا راردیا ارجا یتراهفیظو امناد یخد رانا هلغلاوط فاعم ندهیفرع فیلاکت |
 بوشوالحم یخد هنیراتاصصخ هعفانو فراعمو فاقوا نالوا مم هد راهن زا وم نمر صع

 ردشلک هنلق تور هلهحوو هر وز روما ۰

 دوهشم ید یرارادتفاو منو كتنطلس ناکراو هد رگ و یسهلام روما كتلود



 غرا ۱۰۷

  طقف بوملوا تجاح هلاقم لیوطت هدبابلوا ندنفیدلوا راصبالا یلوا مولعم هلیراراتا نالوا
  هبنيم ضعل هدنقح فاقوا هلسهدام تارداصم نعي تافل نانلوا داریا هسانلاب هدالاب

 ۱ یسهک احم كت ۷م قحهل وا ناماو لاج رع ندهداف یسعلوا یطسا و جرد تالصفه

 رد راتیافک ٌهدهع لوح كشنادو هعا أاطم بابرا

 لا هیصاتم وا رقتسا هل. .سح قلوا ررقم ربع یرلصانم تادراو كماظء یارزو

 هرادو هدن رلکدلک هدا ناماسو تور" تیک تافاا رداو هنسهمناذ طلاصم هرادا نسح و

 هدن رالاح را نح ندنعدنل و زی ودرار كحوک هرزوا قالا وو اضتفالایدل ترازو

 هب رفس تامهم یک رداحو تاناوحو هحلساو اشا تمقیذ ضع هللا هدوح وم دوق

 لا وماددهحرد یرلکحهنع ET راقعو كالما هنسه رو بول وا ضف ندیربم بناح

 اطعا شاعم ندتلود فرط هنیرادالوا كنلارماو ارزو ناشار شعت رادمو روناوا كرت

 یدوقن ردق هسک كسب هدننافو كناشاب دحا لضاف یلغوا ییریوک یتح یدبا رونلق
 هللا كب ینطصم ,لضاف یردارب اثرا یسهلک كالماو لاوما بونلوا ذخا هنوبام هنيزخ
 - ینیدلوا لوتقم ا وتتم اشاب ینطصم هرق یوزر كاذک ردشلبا لاقتنا هنیرلءربشمه

 كنردپ یتاعرفتمو هسردم نالوا هدنلو ناود ردشعا راهتشا تک همان اشابیلع هداز

 جاتح یودا فوقوم هتورئو فرصم رد هسیا كلرلنوب بورردتسا اشنا هدنمادعا بقع

 تاقوا اهف رص هاب | كالماو لا وما نالاق ندن رلاباب راهداز ارزو قوح كب اهد و ردلکد ناس

 ینیدنلوا نطو شمنلفلرت ندنغح هل وا لصف بح وم یاسا كتر يه هکر دراشلوا نایک

 هرافاق وس یدالواو لاع و قعلوا هرداصم یالماو لاوما هفاک هدنناف و دلرب زوره 3

 ناذفتتمو لاقا باح ا ندا لام عح هلا زواحم یورعم دح هدر ردشمالوا عفاو قلا

 : باسر, یسلر سه هدلاح یییدنلوا تقد هدهسلا راشلوا هرداصمو هدخاّوم یالتم ابرثکا

 كنهجاوخ یحنج رومشم ندیا برقتبسک همیهاربا ناطلنم هلمح نازا ردهدنتح موزلو
 زوب هحاسح مرصع هکردشعلوا هرداصم یماشا و دوق كلهسک زو کیا كسحوا

 ارزو هدنفرظ هنس شب چوا ینلاسم ردقوب روبنم هجاوخ ردکع,د هلا هسک كيب

 قاقحتسا الب ندهر اسو ناطالس فاقوا هللا رلتوشر یراقدلوا روح هنیدش كنایماو

 لا راخداو عم ندایاطع یبدلا ندہها شدا فرط و فئاظو ییدردتا صبصح

 . لدع كلا فرص هتلود ةمهم روما دادرتسالاب یرانو ًارظن هنسلوا هدنادم یودیا
  ردقوش یدلغار هنسهنافرطس هعلاطم | كفا ضنا بابرا یتیدلوا هش هنسغنف ندملطو
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 بلقج هنالامعتسا وس كردک هدلاع یبدلوا هرژوا حورمشم هو هدام ساسا كراو

 اردو تراخحت ودنک بوكخيراف هتشيا تاد لبو ندنمزتلمو ن وومأم بولوا اھ

 هرداصم هلا هلسو و مان رر. یلاوما كراندیا تافو ندانعا ندیا ناماسو تور ب کوا

 لصد: یلاعت هلاءاشا یییدراو ردو هرلهحرده كتهدعافو ندنفپ دلن لشاب هغملوا 9

 " رونلق حیضوت هدنسهلمکت
  . 1یناکرا هارمصع یه هکروللوا ریمضلاقام یطست هلهجووش یخد هدننش فاقوا

 های دانا هتیراهرادا كرللا یتتسس كرلقلاف نالوا عفاو هدن رانامز و تمه ونع هنفالسا

 | یراودنک  VOI ETدوما  eكي هدبابو یتلخ نمرصع مزب طقف بولوا

  8نالوا نمضتم ین هبربخ هعف و كموحص یدنفا دعسا یخد یبس كلو راردک هبورایا ؟

  3 ۱لصف هدایز كب یهقاس هرادا عرفتم اک او یهبرکسع هفْلاط هدرا مان رفط سا

 نالوا عقاو احماح كردیا هوالع تاکحضمو رلهعش ولردو قراناق شب هنناب كر هلتمذمو

 (| هنماع یعامآ کوب نیرخأتم هکردسمرتسوک یک شمردیا نایرج ماودلایع یهیدر لاعفا
 | ره هدنفحهموقم فلا هنیرزوا /یمافل اراب رکی كروب نمرات کولا راردیا داقتعا
  8رلرلبا تلفع ندنيلوا ند يو هلب دصقم كملا مازاتسا یر تاک

  3یر هاللهاح تاکرحو هناراک"واقش دا آ هلسهّس تاماظن هدقع لالا كرار

  3كنەدع تلو دۇ رع  Eیشدلوا رطضمو روح هنسر و لکی و

 | نعدادجا و ابا مزب بوبلوا موقر, هقشب رامدا نالوا ربقح و لیذرت هدهسیا ماس
 یرلفصتم هللا هحودقم قالخا هدنشا كل ود لاحر و الکو نالوا حبش یراهرادا و

 " ناج هنیروغا هنس تنطلسس نالوا یرلتمعنیلو یخد ینوج كي هدهسیا یبط ققلو
  ۴یخد تاضارتعا یرلکحهدیا هراز كزفالخا و هلب راد وا زهالسا ندیا ادف ی رالام و

  6هوجو هنیدنخ شر كيایرک دما شرح فاطر هج ینا
 رونلوا نظ ردلكد بسانم كملا عینشتو نعط هفالسا كر هرو | و
 هرداصم درح یرلللا مظنتو بیر” فاقوا كفالسا ایوک ید ییز, ندهلجو زر

 هوت ود شءا ینتبم هنیدصقم قشارب دارا هنیرادافحاو دالواو تأعن ندنفوخ 13 ۱ ارز

  3 ۲ینادلوا فلاخم اکو یت کا هل هسلوا یمةلیوا هدنراجا هکنوج ردلأم ی لاوقا نائل وا

 تاربمو تارمخ هحریده یندلوا قمار دارا ضع الوا رولوا تبات هليا ها “لدا

 یدبا رديا اضتقا قملوا طارفا هدنمظنت تافقسمو راقع بولوا راصتخا دنا

 ی رلهففو كناربخ ناجا ادعام نده ريخ همسج هنا هجو نالوا صد وهشم ك



 ۓرات ۱۰

 .  هنیرخستو حتفو هداوساتسا موحیح یلیریوک هرزوا یفیدلوا یرامولعم كراندیا هعااطم
 ٠ ريزو ییدلبا ذاحا نطوو هدنرهساف تاروو هونایو ینلو هطا هجزو ینیداوا قفوم

 ماج وناخو باکو سرادمو عماوج ددعتم هدرارب راسو ینومطسفو هوک و هدنسربوک

 بودا انب راهءلف نوا ینمات كنیراعو نیرام هدنضرط سالک هقش ندقدر دای

  هیدنقید اشاب دحا لضاف یلغوا ردشللا صصخ ندنناح ینقو ینفاظو كنيراظفحیتسم

  بناکموسرادمو عءاوج قوچكبهدهددعتم عقاوم راسو دارغاب و هدنرلهعلقهعامو راواو

 وص ییدروتک هنسللا تیرومعمو فرش سک هلربمزا صوصخابو شالا انب ماخو ناخ و

 ناخ منج روهشم هلما یلاخ ریزوو رار, وک ددعتمو همشح ردق قرف يیدریدتیا اشناو

 نالوا هدروکذمرهش كهبلاراشم لضاف ردشلوا ببس راماجو وشراج عقاو هدنراوجو
 یسهجرد تنتکمو ته ندشدلوا راکرد ىج هم هلس اب هب هسک كرب زو اننامز ف یرائآ

 ینطصم لضافیردارب اثرا و اکلم راقعو وللثم یحهدیا اضتقا قمنلق لالدتسا ندنوب

 . مشادنرق ارتشالاب ینرراهصح ه راس هثرو اشاب ینطصم هلاراشم هدقدلاق هنیرلهربشمه و هباشاب

 فقو كرهید ردشمامهلوا یتفو "هنلحسآ نکسملا مظنت هلسن كعا فقو یرلنو

  بحاصم نالوا یلوبقم و لبقم كعبار دمحم ناطلس ردبسالع ةت كبانحولع یسلا

 هلاراشم یاشاب و ندنغیدنلوا صصخ صاخ یرلاضق ردنیابو هربت هاشاب ینطصم

 کناف و ااظم یراقدلوا ربساجتم كنبواملستم هلسنس غلو یهاشدا برقم
 هدرا رات ضعب ینادلوا بارخ كرلاضق روک ذم ندنزرلقدمهلوا رداق تلود یالکو هنعنم

  هدهسیا لکد لباق كمنلبب هلقح یدمش یلاوحا كرصع لوا هچرک ۱ بولوا جردن

 ناالا یسهبخ رانآ انس و وص ییدروتک هنسهصق ردنیاب كهلا راشم یاشاب

 كنقلخ اضق شب چوا هکلبو هصقرب هلوا فرصم یناداوا فوقوم كلرلنوبو یراح

 هلتروص هراذا ندننح هلوا یراهدرکمللست كرانلوا یدوهشم یودبا جراخ ندنرادتقا

 یساغا وقو یساغا هداعسلاراد ابنا ردیتغتسم یخد هدنسهرطاخ قلوا شلریدبای هبیلاها
 تاغقسمو تاربمو تاريخ ولتاک ید تاوذ قوح كب نالوا باسنا دق هتسراو والثم

 ردراشملا لحسا و فقوو مظنتو سر راقعو

 دا ردقو مزاتسم کلام رامعاو بجوم یفراعمو مولع رشنو هدزک وب لاح

 قبال قلوا بهاذ هظ ءوس هلبا دقت هلصا یعرف نکیا هدنادم هعقاو همیسج
 ردلکد فاصنا

 . یسالوا بولوا دنتسم هعورشم باستک | غلام نانلوا فرص هیهروک ذم فاقوا
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 روس هه جدا نمهتد ودنا نوا ی دار
 نما بیا نیتقلوا فرص هاتو قارا هک هو مج دیو ۱

 ردیا اضتفا قلوا حودعو لوقم هتبلا یسمنلف جرخ هبهبسخ داوم ینح هلوا دن ت

 هلاسما لاک یدافا مصاع هداز کم قبسا مالسالاخش ندناوذ زمکیدتیا كاردا یتقو ال

 هن رل هرن اسف تاظوظحو ه هد وب تاسز ارزو یابنعا ضعلو یلاعم ییدلیا راخدا هل

 بارخ هلیانامز رو ص بول وا اشناندنفرط تاریخ باح ا هلتقو یراهحقایولکدایا فرص

 یسهیوستو ریمعت كرلقیرطو كرلیروک انتعمو مهم هجنوب عقاو هدهسورحم كلام نالوا
 هضایر مولعو رلهناخ هتسخ نانلو فصول "ینغتسم یوزلو دوجو هدنمرصعو ا ِ

 هنیراودنک مهراهسلیا جرخ هیهریخ رانآ بجوم یهلمو هکلم تعفنم وللثم یرلبتکم
 یدیا رولوا بلس هنیراعلوا داب هلا تمر هدمهو رولاق ینلاللد " :

 كحاتحاو موزهدنساشنا ارش عماح هدرارهش یکهسور و هنرداو لوسناتسا طقف ۱

 یس باح ا لبلق وللثم كلا فقو تاموسرو ىضاراو شماعلا هقفدت رظن نی

 كنهمالسا یایما ندبا تمدخ هتلود لکشت کنوج  ردشمنلق یدصت هراش هرات 1

E ۱قرهنلوا كلم یخارا رادقم رز هنیراهدهع هدرللم یرلکدتا حتف هاب راتماهش  

 راضع ندا هدهسلا یهیدب ینیدلوا كجهیدر, هرانوو عقاو یرلکدتیا فقو

 یبطوبم هبهیریم تاعطاسقم و راو تماعز هلیا استعا مدع هتساشنا تافقسسو راقع
 اطعا :هلحعمای هلس یناموسر یک ؟ رازاب جابو هبراطقو هلاک یتحو ییضارا نالوا

 رانو هکردراشلوا ردا فتو و كرەردتيا كلع هنیراودنک هلتروص ناسحا

 فاقوا نالوا. نداق تاصصخ هدنواه هماتنوناق ندبراقدمهلوا حس فقو ۱

 یرانلوا لوقعم یخد هدنجما هلراوللثموب هیفام عم . ردروطسمو روکذم همان 1

 ناطلس ندراهفق ونالوا ظوفح هدیناقاخ ُهناخرتفد مهدیاداریا یرب قرهلوا لاثم هکردراو "
 فو اشا نسح هستشنا نالوا یمظع ترادص لئات هدنتنطلس لئاوا كل ناخ دما ۰

 فورعم هلکم د دیداخسش هدنغاجنس ربنع هرزوا ینیدلوا دافتسم ندنسایانم یسهما _
 كتیراف رط ناتسبسع هلطابو نافش نامرح هک ح مان طروم هرف هدنلخاد هصطاقم

 یاوأمبولوا لطعمیراهناو عرانمو بارخ هنلکلاب یسارق هليا ماوعا روم نکیا یر |
 شلا دقت تمق شورغ كسش هبءروب نص هصطاقم تقو رادرتفد یدشلوا صوصل 3

 كلمت هنسهدهعو ارتشا هشورغ رویت كسب یدب هلاراشم ردص هدلاح ید نا 8

 كنلاها نطوتم هدهروب نم هعطاقم و قصات كف را هوم شر رک دتیا

| 
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 4 مع ری ات نا

 ران ۱۰۹

 ناتسقطو مام هتفجرو فیرش عماجر, هننوردو انب هعلقر, نوجا یشیاسا لوصح

 ظعاووبناکویلوتمو هعلقتارفن و ناکد ددع زوتواوترام رب و بتکمربو ناخرب یلقاحوا

 ۱ ندنتالصاح رو زم ةعطاقم بودیا اشناهددعتم لزانم نوجا قلوا نک اس مقو نانذومو

 یعرکیهلیا هفولع هحقا رش نوا هموب هرزوا كما هظفاحم ین رباعو نیرامو قعلوا هوست

 رب هللا همون ها یعرکی و یماخا یراوس رب هليا هموب ها زوئواو یراوس رف قلا

 هملقو نیمتشواحر هلبا هموب ها یتلانواو رادملعرب هليا هسوب هحقا یدی نواو ادختک
 همو ها شب نواو هدا رف شب نوا هلبا هبموپ هثا روا ید نوجا ینهظفاح

 نانلوا رکذ وللتم کیدتیا بیر باوب ترد هليا هبموب هلا رشکیا نواو رادزدرب هلی
  ندهدرزو والب قحهلل وا خط هدن رامع و هت وافتم فل اط و4سهمدخ كترامعو بتکمو عماح

 قلوا مهرد قرف زونکیا یتفحیه هفقو ةمدخو ناطباضو تارفت نالوا رکذ ادعام

 جت ناسکس زو یونس نوحا یامزاول ترامعو هلودف تفح ییا ناسکش همون هرزوا

 زوچواو منغ مع هبق زویکیا كسب چواو غاي هداس هبق ترد قرق زوب تردو جر, لیک
 ندروبنم فتو یخد هنیراهربشمهو شما ناعآ هراس یابشا بساتتم هرانوبو لسع هق
 راما یبتر" كفقووب هدلاح یینبداقاب هليا فاصنا رظن ردشلیا طرش هفظو ها رشللا

 لصح ندزویویو عماج یهیریخو همهم هدام چوا وللثم مولع رشنو قرط نیمأتو كلام
 زکلاب هنیرلهربشمه هدنحما هلک فراصم ردقو ورهاظ یغیدلوا ینتسم هنیدصقم تابوئهورجا

 كنهعطاقم وللثم ینیدلوا رهاب دنس ههعلاطم ديأت یرللا صصخ هلا رشللا هموب
 . ردندداوم قحهلشوط رودعمو وفعم یخد لیدش هفقو هدلوو

 عیانصو فراعم و مولع لاوحا

 كماظع رودصو ماخف تاوذ نالک هنخشم ماقم هدرصع یغادلوا یواح كبابوب

 ابرکزو یادناخ یدتفا نیدلادعس هجاوخ صضوصخابو هتسارا هلیا تالاکو لئاضف یڑک |

 بحاصو یدشا ررنع هداز یلج هرقو یدنفا هللا منص و یدنوا یجب یودختو یدنفا

 قرهلوا ندهبمالسا اشم یالضف هاشم یدنفا ىلع یهلاتحو یدنفا مح رلادبع | واتف

 كم رطبابدا یک یفیدلوا تبا هلیرارانآ یرلقدنلوب هتسیاش هتسهشدم ءاملعلا لعا حم

 یدنفا دوعسم هداز هجاوخ قرهلوا ندنلسف داشو فراعمو لصف رادهباو یمظعا مس

 یراقدلوا فقاوو رداق هبههعرش لئاسم هثحابم هلس رانانلوا تبسن هلهج وللثم هداز كعو



 : 2 rتاعوقولا جاح ۱۰۷

 "  هد هعرنش تموکح هدراهرشط تاذلابیسیرنکا كرانوب هبفام عم ردرهاظ هران دیا راثآ عبق
 __ ردراشاکه دیا تامولعمو فوقو بسک هتلود ماهم مزاداو كلام لاوحا ندنراقدلو

  3عماج دمحا ناطلسو اغا دواد رامعم ندراقارج یکیدرردشتب ثكموحص نانسرامهم

 هلرکو هدلوبناتسا كرک هک اغا مساق روهشم یرامعم عماح کیو انا دمحم یرامعم كنفیرش
  8كلا ردراو یارمو تاريخ ددعتمو ییاقوا ولتلک هدنغاحنس هبنولوا نالوا تاو طقم

 هلح را چ وا كس یدلوا یواح كاصف وشا یراتفال هحرد كرته باح یلاثما رانو و

 عماوج نالوا دوجوم ن الا بوناوا اشناو انب هدننيب یسهنس زوقط ناسقط كيب

 ردنهربمو تباث هلا هنتمو همسج هشا راسو یرپ وکو عالفو ماحو ناخو سرادمو

 لامعا هحلسا عونره هلتفرعم ینانصا هدنسهدیدع عفاوم كنهسورحم كلاعو هدلومناتسا

 نااغا نالوا جردنم هدنرتفد ناراوخ هفولع رولعسم هدلوا دلج هقشا ندنکید-لک هلوا

 كسبترد هکیتاخ روخاصاخ و جارسو ندشک ردقو زو زوقطکف رح بابرا ةمدخو

 باپرانالوا مدختسم هدنراهقرباق تلود ًافظوم رانو ردتراع ندسوفن روسک زوجوا
 وللثم یشاطناوحو رداح وهرتاسهحلسا و جسلف و كن و بوط ما ودلایلعبولوا عیانصو رته

 بودک هدتتقافر رانویاه یودرا یسلخر و رارولوا لوغشم هللاا هیرفس تامهم
 دارم ناطاس یتح یدبا راردیا ریمعت و اشنا ییهببیرح تاودا ندیااضتفا هدهار یاتنا

 هبدنق اشاب دما لضاف و هدندرام هدنرفس دادغبو هدمورضرا هدنرفس ناور موحم |

 یرلتراهم كراسدنهمو رامعمو راشمردکود راپوط مسج هدودرا هدنماکنه یسهرصاحم - ۲
 ردشلواتباث هلقوفت هنیرامغا كراولکدنو كرامفل نالبیاب ندفرط مز, هدهروکذم ءرصا

 هدل وطاناو كل السو هلفو هفوتع دو هنردا هرزوا یدلوا دقم هدسنافاخ رتفد

 بولوا یناقاحوا تاناوسح هعطق زوقط نوا هدنسلاوح كراتو و ءدرهشکسا فاو

 یوستح یهضتقم ةبنباو یواح یراقلیروقو نامرواو ریاعو ىع ماطر. راقاجواوب

 بساو هود یوم هلغملوا عضو هنسهرادا تحن كنساغا قاعوا رر ندامعز هدلاح ینیدلوا

 هدر یدیا رونق انتعا هنیرلربثکت بوللا یرللود امادو رونلب هدرلاروب یرارتساو
 یراسف ودنک الوا رانوب بولوا یسهاس وارا كب ناسکس شعب هدهسورحم كلام
 هرردشتی تانوبح هدنرلکلتفح اعاد هلیدصقم كلا عتب بوئاص ینسهلضف اینا نوجما

 تصخر یخد هفلراقح هحراخ بوللو ناوح ولتلک هدهسنامع كلام ندنرکدک |

 زملکح هم اضم الصا هدنص وصخ تالق لرکو هم راوس رو نررانب و رو 01 ۰ ۱

 تامهمورکسع ماودلا لعهنیرافرط مورضراو دادغب یشانندندادتما كنبرارفس ناریا یدیا
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 ار ی نابرک اجاجو رامر,دلاف مظتنم ندشیدلوا هدقلوا قوس

  rkو ی 5

 غ را ۱۰۸

 ردقاب یرارثا ن الا هکر دشملوا

 تابراح نالوا هلا راولیرتسوا كنهلع تلود سابع هاش نالوا ناريا نارمکح
 کیا نوا كس هر اب هبروطاربعا هج هدیابود قرهل وا كلاس هب هدافتسا ندنسهب دام

 . نا رذانالوا لخاد هبهنستنطاس تموکح تحت امدقملردبا حاص ضف " ةتنب هدنخم رات

 ا یدادش هدننانصع یشابوصرکب ءوکص ندکدنا دادزتسا ی زلاکلا ناوزئو

 بودا ماود لاتفو برح هدیدم تدم هدنس نارا هلا هلع تلود نیر انب یدشعا

 قرق كيب یتبم هنیرالوا ق قفوم هدادرتسا یدادش كنيرات مّضح عیار دام ناطلس تفاع

 ردرباعم و یعص. ن الا هکدودحنانا وا د دج و نیمت یدثل وا حلص دیدجم هدنسهنس ز وقط

 زا رضا هدومس یسمشلاح هرم یو كن ود نزادعب هلغلوا AN > هعط دودح

 تباث هللا هدیدع براح ینجهلوا یدّوم یلاحرو لام فالتا هدناف البو بحوم یداع

 . ردشملوا هباقو ندللخ قرطت ردق هنضارقنا كن هیوفص تاودات روبن حاص ندنفیدلوا

 ندیغوط ردق هیهجنلک هنیرفس نیرهج هدننیب قلود هسور هليا هلع تلود
 رفسنکیا راشلکهدیا هلاصمو هراحم اجشاج یرلناخ معرق بویلوا عقاو هبراحم هی یرغوط

 كير یزوا بوناوا مازعا یلیا هلوبناتسا ندنناج یتلود هسور هدنماتخ كووب نم

 شتلوا حلص دقع هرزوا قتلوا داع ءراوتسم یتهج لوصو ههلع تلود قرط غاص
 ۱ . ردشلنا ماود ردق هنحشرات زو كبو

 لوخ لاماب تاعفدلاب ناتسهل ندنکیدلک هدیا ضرمت هنادغب هغ دون تصرف یتلود هل
 الدو ید یشلوب هدششت قمراتروق یتسضرا اسنارقوا هرکص ندقدلوا همالسا
 راکبلط هحاص دقع راحانراح هلغلوا مزاتسم ینریخستو حتف كنسهعلق هعاقو كتتلایا

  هبهبمالسا كلام كنيرارانات هقبلو كمر و وکریو نوتلا كيب یعرک, یونس ندنفیدلوا

 هلیراطرش قلوا عنام هنیرامقج هزکد هرق كنسهفلاط قازقو كماعا تمنام هنجورخ

 هنایو هدهاعموو یدلیا قیدصت ینسلاق هدهلع تلود فرط كنبرلتلایا ادنارقواو الدو

 . یدلوا رمتسمه رده هنس رصاح

 طارش هلبا راهحاصم ناشل وا دقعو هبراح نالوا عفاو هل راتلود كبدنوو ایرتسوا
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۱۰4 ST INE 
 یرلهلاصم ییدتیا دقع كناشاپ دمحا لضاف یلغوا یلبرپوک اعملاراتم نیتلود کروئلوا | نایب یساروش,.زکلاب بویلوا موزا هنیرارکت ندننیداوا روطسم هدر نتم یرااک |

 راشعلو شح وتم نددوهع خاسفنا هده لوا و ا لوىقلاب یلت ,دهجردلوا
 براحم هلیراتل ود هسورو هل هنس چاقرب هدنرارفس اننارقواو هاف هلع تلود هکی دیا
 . ردراشمامەديا تراسح هناعیاض دادرتساو قاشا هلرلنا هدلاح ینیدلوا
 بولوا قفتمو دهاسم ورندنرصع نایلس ناطلسم هلی هینس تنطلس یاود هسنارف 1

 ییدریو كراخرات مز, بولوا شعوا طاقسا ندرابتعا رظن ردق هنضارنا كلنادناخ 3 رادبریوک ندنکودیا شبا هحاسم هداطعا .یهیده نالوا داتم هدنترادنص كناشا دک 8 نیر رک یسجلبا هستارف قم هدنامسرد بوک هدوک هاب كرا ارو يه طقف
 دیرک طقف ردندهملسم "هلدا ینیدنلق اطعا تادعاسم صم ء رلولهسنارف هجا لک 1 هماقعفاو هدفرش سدق هدننرادص اش ینطصم لضاف یلغوا لیزروک هدنمدات ترد زو و كسو ینیدنل وا دقع یسهدهاعم تراحم اددحم هلت ود هسنارف هدنترادص اشاپ دما لضاف 9 یلغوا یی وک هدنحشرات ترد ناسکس كسب یتحو سام هنفالخ كنوب هسیا تامولعم £
 شن هلع تلود یرللا هناعا هر ولکدن و هلفوس ودراو ام ود ان داع هلرا مسنارف هدن رفس 3
 یانواهسنارف هدا داوا زبتسو بر لوغشم هلی همیرا لود هینس تطاس خو نکشلر,دلاق کا هدن واه ناوبد كنسحلبا هسنارف ندنغیدلوا بج وم ن 4

 .لمکسا یجلیا قباسلایفاک بواوا تیئونع بجوم جاع تلود یک رادافق هرانوب
 ۱ ردروطسم هدنخشرات یلیلقدنف ینیدنلق عضو كنس

 ناسکس كيب ینم هنسلوا شلبا تنواعم یارجا ةهج نم هيرا هی نفس هدنرارفس دک سوصتاب بویلوا ماو تادامم ال ا دننه هینس تیام 9 هرتلکنا
 . ردشمناق یطاعتو ماظن یمهمان دهع تراحت قرهلوا لمکم یههاس تادعاسمو تادهاعم ,دنشرات ىلا 3
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 سماخ باب

 . (  ناملس ناطلس سولج عقاو هدنسهنس زوقط ناسقط كيب سماخ باب )

 ( هتسهحاصم هجرانق دقعنم هدنسهنس زکس ناسکس زوب كس ندا ناخ )

 7 ۱ ( ردنمضتم یناتداح نالوا ردق )

 اعر رس سلاح یراترضح ا ناملس ناطلس هرزوا ینیدنل وا نایب هدقاس دلج

 . ماقمماق هلغملوا دیازتم هنوک ندنوک یرانافطووتع كنهيرکسع فئاوط نکل بولوا
 یادلوا هدششن كنمکح تساس 2 هناغفط لبس كناشاب ینطصم لضاف هداز وک

 ماقمکاق بودک هیدنفا دم هداز غابد مالسالاخش ندنغیدناق سرف ندنفرط انقشا

 . یهعلق هنمشد اشا ینطصم ) تبالص بحاص "یتفم رلیدلبا باط یوتف هنلتف كپسلاراشم

 جانم حالصا هسلوا مادعا هکیدلوا ببس یهنتعزه كنهممالسا رکاسع هسخو یدریو

 باوج هن | دلحتم هود کارش هضم صاخشا نالوا عوربشم ییتف نوجا تلود

 رایدرردستیا یفنو لزع ییدنفا .مالسالاخش بودک همظعا ردص هلکمنا تأرج هباتعو

 نالوسعوقو ینیم هنسلوا ئىناق مهو یسهداز یدنفا مه كمظعا ردص اشاب یفطصمو
  نیزادم رلیدلیا افتکا هلیدرط هنخاظفاحم یزافو دفسرحم كملاراشم هنیرزوا یتعافش

 رابریز مظعا ردصو نادنجدص یراطلست هتاعطاقم لاوماو بلغت كنهبرکسع ةاغب
 مادسعا كراناوا نابغط ورشیپ یساغا یرجیکی ندنغیدلوا ناربحو هتسبمد هدنراهلغ

 یغانوف كمظعا ردص هدعبو انفاو لتف یہلاراشم یاغا الوا هدکد لیا زاغآ هنلکتو

 لاوما e ءرکضندتسا تست یهو :قاعا سودا و امغلو به ینساشاو لاوما بوصاب

 لیشیربدنسرب ندنرلحاص ناکد ینه هنیراکدلبا زارد یضرعت تسد ید هراحو فان دا

 ا واع یارس هناهاوخداد بوف وو هنیدرآ یخد قلخو بوحآ قارب

 یجمبوطو یجاتسوو جارخا فیرش غاحنس هليا یدیدباوص تلود ناکرا هنیرزوا كنو



 ۳ ۱ تاعوقولا جات # ۱

 ندتناسس ءرطق اقشا لحرب نک هلا هک لواژ نوکلوا بوتلوا ا
 شاپ لبعامسا یلشعم نانلوب یجتاشن هلیبس لاجر طحق هدنسهرا قلقشیراق ویو راما
 .یدتلق راکماک هل رادض ر

 هدتطلس رك صوندنسلا تدوع لالتخ الا كي ون اه ی هدهشاس هنس : راولهحم

 ی رلهسالق یرک او راوناو دارغلب یتوتسا بولوا دفتسس# ندهعش تایداح نالرعوقو ۲

 مظعا ردصو ندهلخاد روما شاشنعا هدلاح یرلکدشتا دن هریختسآ کرا

 ضا قلرادرس بوسهنلا وا تکرح هنیرزوا نشد یثان ندنکل زستفال كناشاب لعاما

 ندنهورک قیرط عاطف موقم یدنلوا ضنوفت هبیدیروترب یک اشاپ نانع ۷ ییظع
 راصعاو رد یت ندشیدمهناوا دش هل س هظفاح یلوطانا وردهنس چاقرب بولوا 3

 کی نه واج دن تاس جاوا نکیا شلنا والس هنشور رالالج نالوا هدەقاس

 چاقرب نالوب هدنشاب بونلوا فطات هلا ترازو هبتر ارخ ومو كاکب رلکبو بلج هليا ۱
 هدنوناه یودرا هلبمات همشجربس هدهقاس هعقوو شرو هنلبا مور هلا تاربشح كم

 لسیجهبهدیا یرالاسمس روما هرادا كصخشرب هلی وب يديده و نددقعو لح باا

 ندنفیدلوا یلوتسم هنسهعلق دارغلب راولهحع قرهلوا یاخو ییدت ءوس هرم هلسلوا

 لوزعم اشاب لسعایسا هلپا تسس تاعو ید لف تشآ هنتفرکو ذخا ها نع ك.مملاراشم

 ندتربحو شالت لاک نکل یدلوا لوصوم هنرادص ردم اشا ینطصم لغاط روفکتو
 تادافا كيارک ملس.یناخ حرف نکشملوا اھا یلرکسعرس كموقیم ارخّوم یثا
 ههللا داع هاا تراماو تلایا رر بولوا یسهوخ هنوعو كم ووص ناخ هلس هن افداص

 هفیرش یاواتف هفرطره نوجما یراریهدنو لتق كصاخشا رفن دنچ ییدریدتیا طیلست
 رابدنل وا انفاو مادعا بولیربع هلا هدو را یر یه نقلوا لاسرا هناطلس صاوا یا 9

 یدلیا رو هلا لئاوعو ید یه زوقط ناقطو

 ناکرالانب ینح هلوا ۵ رگ بولق هب وه بج وم یهجو هرفس تادذلاب كمانا هاشداب

EE:هلا نون اه کو یرلت ضح ناخ ناهلس ناطاس یبهس زو كس هلغملوا  

 هنتصمو بصن رکسعرس هلقوس كنسافا هداعسلاراد نکل ؟بولیروتوک ردق ههفوص
 تاذرب فولأم هلیرلاغوغ نابع لضالاف اعا بجر برع نالوا تیر هفاو زکاسع

 بودیا فقوت هدلعرب ییرکسع هدایپو یراپوط رثکا هدکد لیا برقت هدارفاب ندنغیدلوا
 پوط هل و و هلکمشود هدف قمصاب یتسودرا نمشد هلا یراوس ردق كس نوا رگ 1

 لاح هدن رللب اقت هب همظتنم شو E نالوا یرب ندهسلو برو یراع ندکنفاو 9 ےک |
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 : “ هتیدمهلوا رادیاب ید هدنلم ودرا تولزو هدلاح اف هلغمل ون یہ دب يج وا نم هن

 رب اللشسا هراهقنالب و عالق نانلو هدلاوخواو شف را ولهحع قرهلوا هلغ ۾ 4۳3 ىنىھ

 ._  یطاستو بلغ هدهجردوب كنمشد بولوا تشخو فوخ بحوم هتل ود ناکرا تفکو

 ٠ مظعا ریس هلبا نوباه یودرا هلفماملوا زوج یتماقا هدهفوص كهاشداپ نکیا هدنادیم
 ۲ . یدلردتا تمجر هب هنردا یرلت رضح هاشدایو فوت هدهف وص

 اشا نطصم لضاف هداز لبیریوک ترادص

 ندنکلزتافک دارلنا وا رومار دم یس وا التم هفلناشیرپ هدرلهحردو كن هلع تلود

 نمجنا دقع هدهنردا نوباه ااب تلود ناکراندنفیدلوا راکشاو رهاظ ییدلبا تاعن

 . كناشاب ییطصم لضاف ىلغوا لير وک ناو یظفاح زفاس یسهراح كدردو بودیا

 ماقمو باج هلاراشم هحنجوم هلیراما ضرع هطضماب ینک ودیا طونم هنسلروتک هترادص

 هح وف یاب ترش كنودرا ناو هدنتعم قیاس و فوبوا داعصا هت راذص

 ۱ . یدنلف ضب وه هب اشاب للخ

 ناخ یارک م لس تیرفظم

 هفوص هدراهبلوابولوا نیشناتشم هدیلولک ناغیارک ملس ینأخ میرق هدهقباس نس
 برقتو موج هنیرزوا عرق كتنسودرا وقمر مسج كب نکیا هدنتاکرادت كلكه تب رف رط

 هش عرقو راغلیا :a هلیا رکسعناتلوب هدننای هرورضلاب هلسلوا لصاویربخ ییدابا

 هدر, هلح جاقر, هعق وم نانلف ةبمسآ یموتقرواو نالوا یلاصتا لح هبهراق كنسهرب زح

 ترد یعرکب لآ لوخد ندنفرطّركنودرا لوا كنخرد بودیافداصت هنر کسع نمشد

 رانا رکاسع هسنلابو ترثک كرلوقسم هدهسيا شلا ريسا كسیکیا ربو پوط هعطق
  یفارطا كنيراودرا راوهسور نیزادصبو ندشیدمهلوا نکم هبلک تاحوتف ینیم هنتلق

  ناخراحان راج ندنرلکدلکهدیا تکرح كردیا نیصح هلیرلهبرع تامهم هرص زونوا یعرکی

 صا هللرفح قدنخ هم زکدرب ندزکدرو مکح ینسهعلف روا بودیا تعجر هلاراشم

 كي یسودرا وقسم هکوبلاح یدلوا نارکن هبهیملا فاطلا روهظ كردیا ممت ینهمفادم

 ةقلاطو هلقمامهلوووص هدر, هلح نوا شب هرکصندقدلریا ندنرهن یزوآ بولوا ولتلک

 4 تضل همشد قسضل هلا تراغو سہ ین رلهفرف تامهمو راخذ بولرا ندن رافارطا رانأت



 E ۱ تاتو 3

 رم 0 روا بولوا هقاضم یالتم زار مسج هلیوا کن اما سض ا

 عاونا بودک ندنرلهقرا هفاسم خر هلاراشم ناو یدل وا زوج هندوع هب را لب 3

 ۱ :.رایدلوا التبم هبءربنک تافل ندنکیدلیا لاصیا تارانخ |

 تمح بسک هلمامضنا ایاعر یرلکدابا لالضا هرکص ندقدلوا یلوتسم هشبن راوله. 9

 زو راق ندایاعر یتح بودیا ا طض ین رلورط لیدت ترا هنشر و بوکساو 3 ۱

 موس هلیرالوا شا اطعا نما یتللارق موا ناموقو قالاق هنیری جات هبقشرب هدنمان 1

 وقسم یزاغ ناخ هدلاح یغداوا هدکعیا تنام یارجا هلیا تالاخو ماهوا عاونا هدرلاروا

 عاجالاب هاب | اشا رکسع رس توو ففاعتم یشدلوا قفوم هنسهعفادم كتسودزا 3

 ندر وما مها قعلوا حیحصا یلاوحا كنلاوح لوا هدهسبا شما برقتاتشمسوم ردقنه 3

 نمشد ناناوب هدنرافرط هرد یرک او لدنتسوکو بوکسا هلیرامر,دشلرارق ینفیداوا
 هر ولهح« نکیا هرزوا قعلا بونلوا ءرصاح یمهقللب قنا و ریمدن و رہق زو راف دوهعمو

 هب راغایدل هلغاوا لصاو یراودرارب بک ندیوط شب قرقو رکسع كسکیا نوا 3

 .قرهنلوا ریخستو ذخا یراتامهمو پوط هلم ابو لکت لاصبتسا هتخور هروکذمهقرف
 قلوا نیشناتشم نانشیذ ناخو یدسلوا حتف ةونع یخد رلهقشلپ روکذم هدمب _
 ۱ . یدلرو- توعد .ههنردا هرزوا 3

 لوفسشم هليا تائدحو ماظم یاغلاو تا مظسنت هدهنردا شىق لوا مظعاردص ٠
 حرط رلوکری و عود چاقرب هنیرزوا لاها هلسهسالم رفس دادتما کنوح یداوا

 رف ولتسلک ههفظوم ر ک اسع ین هنسهعلاطم رولیروک شبا قوح هللا رکسع قوحو

 ۳ واس هل غاحوا یرچکیو اغلا "اللماک ی رلوکر و رو ذم یدشمناف ءوالعو مض 3

 ندکدلیا جارخا ینراهلوسقم یرد نالوا راوخ هفظو هدوسب كردیا حلقت یتارفن

 دیدی وف هلو یلود روما هاب | عطف یدناوز نالوا هدتل ود در اتش راودومدن وناهءرتادو ۷

 هدنار,زح عقاو هدنسهنسر, زوب كيب هليا هختنم ۀفظوم رک اسع ردق كيزوتوا هرکصن ۱

 . یدلبا رفس یرغوط هشين ندنرزوا هفوصو رفظتیار عیفر و

3 
 دارفط حتف

 ربو ندیچهجو یجوطو هابس كيب جاقرب هکرطالبق ندهنردا ریبدت بحاص ردص
 93 تراسع ندیسنک كبك ۳ ارقد کم م ندنرام اعز كايا ك :

- 



 نا ِ ۱

 هن وب اه یودرا بوشود هنیدف یسەظفاح ناتسادرا زاولهحم ندنع دل وا قلا نیصآ

 مالالا عتفو نیدوو شین هدمب بوک رهش الوا ینبم «نیراقدملوا هلباقم بایتردق
 افتکا هليا تاحوستف ردقو بوئلوا دادرتسا هلا نیدهاحم یوزاب روز یراهعاق ءردنمسو

 مادقا كيلاراشم ردص درجنکیا هدقمنلق نیمحو نظ رونلوا تدوع مسولابسحو
 هزرفم هوقربو یدنلوا حتف "ةونع هليا هرصاح نوک زکس ید یسهملق دارغلب هلیتریغو
 " هدراسیرتم یلولح كناتش مسوم نكيشملا هبهرصاح تحت یسهماق كسوا هليلاسرا
 ۱ یدنلق ریس و طضیخدیسهعلق هطاهدنلالح تدوعبولل وا لر ندنعب دل واعنام همارآ

 ندنرلغاط لدرا عفاو هدندودح قالوا اشا دمحا E نانل وا قوس هنف رط ناتسلدرا

 كيب یرکیو نانلوب هدنتیعم لارنج رذیح روهشم بودیا روم هلبا تحزو فلکت لاک
 قوح رب و رفظ و زوف رهظم كرديا هبراح هلسودرا هحم نالوا و ندرکسع ردق

 یانئا یزاغ یاشاپ نکل بولوا رسا دیق راتفرک موقم لارنج هليا تارفنو ناطباض
 هلهجو یغیدنلوا ديما لدرا "یلاسها و هلغلوا ترخآ راد ل یم نددهرای یت دلا هدبرح

 هجم نالوا دراو هلدتبعم لارنج نارتو ًارخؤم هلکمامتا تعاطا ضرع هلارق یلکوت
 ندقدنل وا راذک و تشک هدلدرا كلام زواحتم ندیآ چ وا بوسه راو هتنرزوا یسودرا

 یاوفا یرارصا كنسهفلاط هاتس هبدوع ولو یدنلق تدوع ندنحما قالفا هن هرکص

 یدلل وا درط وک كلس یرلودنکو عطف یرلهفولع ندنغیدلوا باسا

 هدلاولوا هرکص ندقدلوا قفوم هدادرتسا ینهینولوا اشاپ لباخ یرکسعرس هروم

 هسحدقم قرلوا التبم هبارطضا راولکدنو ندنکیدلبا موج هنیرزوا راولکدنو نانلوب
 روح هلح ههروم لا یرلکدر دتیا هرصاح یتسهعلق هسناح 1 نلاتسدز ها

 هده و هنتکرح هحتسبرس كنوباه یودرا مه یراتیرفظم هلرک-عرس یکیا وب هلیراملوا
 یدلوا بس هنصالخ ندنمشد زواج كنسهریزج دیرک

  Aقرفتم .هماللسا "یلاها هد رلالتسا هب لاو وا و شہ هلرل ولهحع هدهشاس ۱

 تاکرح یهورک ضرع لها بودیا ناصع نالعا یسابقشا كناياعر ندنفیدلوا ناشیرب و

 هدنسد را هف وص هللا دارغلب ندن رلکدلبا دوعص هنشاب راغاط رورلابعص یا نده رگسع

 د ملف یتالوا قفوم هجم ًاناممتسا كنيزاخ ردض اروم یدمعمالاق را ندکلنش
 ماست هنیدات فیس كنهبلع تلود هليرللا ودنک راوتجع ینایاعر ءاصع ناشوپ

 یرلترضح مظعا ردص و هنیراقدالک ا ی راقداغوا هبن یسهفئاط ایاعر ندن راکدلکهدا



 ۷ تاعوقولاج ات

 ملست هنیرابلو و صیلخت ینراقجوچ ایاعر نانلوب هدنرللا هیرکمع بئاوط و رانات ایسا "
 بابساو ارجا یهناعا نالک مزال هلساطعا تاناوحو قلم هیایعر هقشب ندکدردتیا "

 لیرللیا لاضتشا هلیراتعنص و تعارز و تدوع هنیرانطو "انب هنکیدتیا انتعا هنیراظفاحم

 ید همالسا "یلاما ندک هرالحم ی یلوطاا كردیا دما عطف ندلبا مور و

 لئام هدوع و لال هناح ندنکی ی الوط ندنراغلوا ا هوش راق ندهن وط هارا ولهحم

 یدئاوط زو هتیرومعم و رسزا یلاووا هلیرالوا

 تا اما ندنرارادفررط كنبراترضح عبار دم ناطاس نالوا اوزنا جنک مقم 3

 تعم دقع هدنسهب رف یضاق ناتسک :ضع ندلاحر و املعو یدنا مهاربا کیف 1 ۱

 اسن هفئاط ز واحتم ندهنس قرق یرلن رضح ناخ ناماس ناطلس نامز هاشدای بودیا هفخ ۱

 ترد ندننیدلوا شما قلخت هلقالخا كرلنا هلکمامروک ینهسک یریغ ندنرلاغا مرح و

 وید مهریدتیا سولج ید ناطلس رارکت هلع ٌءانب یدلاق یک زسهاشداپ تلود ردهنس

 یدیشلیا ینن ینسهلج هلیا عالطا بسک مظعا ردص هنیراکدلیا هرک اذم
 "یه یخد هیلاراشم ردص و توم فرم هيا اقستسا تاغ ناملس ناطاس نکل

 رطاخ دراو یروهسظ هلداح رب هدلوبناتسا .دیاش هدنعوقو تافو ندنکودیا تکرح
 كنا دمحا نالعاس یردارب كج وک هدنااحراو یم روت وک هیهنردا كهاشداب هلسلوا
 دم ناطلس و قرهلواناور تخت یرلت رمضح هاشداببولب ری دشل رارق الکو لا ناب یسمناق سالحا

 یودرا :قرنل وبمدنجما راه عو هدن راهظفاحم تح كن اتسود ردق زوکیا ناکدازهش هلا

 ۱ یدنلق تع.نع هیهنردا هلیا نویاه

 یا ناخ دما ناطلس تنطاس

 هلو و مارآ هطبار كف ندهنردا هدنناضمر یبهنس ییا زوي كم مظعا ردص

 ناطاس و تاج ضایر لصاو كناماس ناطاس هدکدلبا مالسا تاقدارس بصن هنسارح

 یاطاس دیدج رهم هایربخ ینیدلوا تطاس ریرس سلاج كنیراترضح یناث ناخ دمحا

 هدننشاب زکس قرق موحم رایرهش یدلوا لصاو نویاه طخ نمضتم یترادص یاقباو
 تافو هدنشاب رب یللا بولوا تفالخ هورف سبال یآ زکم هس چواو تنطاس لئا

 هاشدا رب ملسو ملح تیاغ ردشهلوا نفد هنسهرت یتوناق ناخ ناماس ناطلس و شا

 یذیا هدنرهرادا دی كتنطلس ناکرا روما قثرو قتف ؛هلغنوا راعش یو |
 یرغوط هنومز ندنیدارو یخد رلولهحء هدقدلوا لصاو هدارغلب نواه یودرا
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 .. بوئوا ارور هنسهش نومز ندرسج نانلوا اشنا هنیرژوا هواص رب هل رالوا ہدکلک

 ٠ هدقمنلق راظتنا هنیدورو كنناخ عرقو تماقا هلساشنا ماکحتسا هنفارطا كمالسا بکوم
 مع ردص ندنهدالشاب هتمحر هفاس تعاس کیا رر هدن رک یسودزا نمشد نکیا

 م كنه مالسا نفس یرپ هلوط ردق هدارفلب ندندار و یدلبا ترشابم هسقعت یخد

 ۶ تعاس ترد چزا كنبدارو بويمهدك ندلخاس راولهجیع هلبسح قلوا هدنس-هظفاح
 ٠ هلاراشم ردص ندنراقدلوا جاتح کمک ندزاغوب نانلوب هدنراوج نمقنالسا و هدنسورب

 هنهاکسشی بونوق هزاغو روکذم كردیا تقبس ینمشد و تعیزع هلیرانک یربن هنوط
 یدلیا مکح هلیساشنا قدنخو سیرتم

 نویامه یودرا مازپنا و اشاپ دمحا لضاف مظءا ردص تداهش

 بولوا یرا مولوا مرجال كملسک یتعجر طخ كنمشد هدنرهءراحم نادنم نکل
 راکلط راجان راج هلیا هدهاتشم یلاح وب رلولهحع هلفلوا م مزام ی رامشلاح هداعلاقوف

 یجنشب ای یمهنس ییا زو كب هلع ءانب رایدلوا لاتقو برح

 روبح هتعجر یقرهلوا راتفرک هنافلت یلک هدکدلبا موج هنیرزوا راسیرتم نمشد ینوک

 E هدفرط هقرا كنوباه یودرا یلوپ سنر, یادناموق هجم هدهساا یدلوا

 . موج رب ولتدش هنیرزوا لوق غاص هلسیراوس هلم اب ندنکودیا شلآ ربخ یفیدلوا
 ناکرت نا لوب هدنسهظفاح لوق غاص و نالوا هدنتعم یسلاو یلوطانا ہلکا اهد

 یروظنم كملاراشم ردص یراقدلوا ناشیرپ بوکروا ندنشتآ كنمشد یبیراوس
 كراولهحع كردیا باتش هبهعفادم هلیرلبالا رادحلس و ءاس نانلوب هدنناي ودنک هدقدلوا

 . هلاراشم ردص نکشلوا یهاظ یک کرک هیلغ راآ و شلاق ززا هفمقج هنشاب تسوا
 تف وب هلغمالوا رداق هتک و یادت و هلغلوا دې بولیروا هلا نوشروق

 هقرا كنيراسیرتم هدایپ راولهجم ندنفیدلوا یداب هنیراقلنادرکور كنهمالسا رک اسع

 دعا و تروشم هدن رزوا تا اصاو ارزو هیرزوا كيوب راب دلوا بانصرف کمک هنفرط

 یراوس یاکداسی ین هني رلکدلنا بنس یتسلراقح هتمالس تمس كن ه.مالسا دونح نی زا

 هجرک | رایدلبا هلر" درلو یامهم و بوط ٌةفاکو تمجر هدارغاب كردبا هظفاحم هليا

 ۰ راتفزک هلافلت هدایز كب ید رلولهح# هدهسلا یدلوا عفاو هدمالتسا فرط تع زج

 . "بودیا موج هنیرزوا 2 ۳ ای همالسا نفس ینوک هبرا صوصخاب و ندنراقدلوا

 . هبیقمآ یهمالسا دونج ندنرلکدلبا ریخست هنیفس و تامهم یلبخو ریسا زوب زکس يدپ
 ۳ و

 دف .
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 ۹ تاعوقولا ان

 ندارواو تدوع هنیدارو هليا عیرس ریس بویمهلوا باينردق هلس هتماقا هدیرح لح تحور ۱

 رایدلبا تعنع هناتسادرا بو ییهنوط 3
 اهد هنس چاق رب بولوا قفو م هب هماقا یتلود ناش نالوا عوکد لاا دیت را و 3

 ا 9 ۷ یامرف قو رفس و برح اصمم زانق

 تداهش دهش E نو 23 لصاو هلبا روهظ,ک ان گرد" و ندا

 یدلوا "

Êهل.ط رش كمتک هواه یودرا الحعتس» اسب لع یضاق نالو یعاقمع اق باکر  

 ( ردجاتح هتفو تامهم لاکاو یدلوا نارذک رفس تقو ) نکشملوا بصن مظعا ردص

 یارجا یسودنک بوریدتیا بصن رکسعرس قاشاپ لبلخ هجوق یسلاو بلح ارا [
 لوتقم و لوزعم هدنطساوا ی .هنس چوا كيب هلغا وق هلام جد هت اسف و ضارغا

 نک نوا شب بولوا لوصوم هرادص ماقم اشا ىلع یحاح ینو زی یسلاو رکب راید و

 .- رتسوک شاب ندفرط رب چیه نمشد یدلبا تعیزع هدارفاب هلیانویاه بکوء هدنروم
 لاضتشا هلکنا هنتسوب "مانب هنفیدلوا مکحنو ریمعت جاتح:یخد یسهملق دارفاب و هنکیدم

 هلا راشم ردص هرکتص ندقدنلوا تدوع نیزسقلوا عقاو هبراح رب وب قرەنلوا

 برات رضح هاشداب هدنصوصخ یناشا كنيدنفا دا رادرتفد نالبروس هدارا ىلع

 ردص اشاب یفطصم یقزو نانلوب یماقمغ اق باکر ندنکیدلبا افغتسا هرخالابو هلداحم
 یدلبا التعا هترادص "

 هنیری و اخفتسا هرزوا كمنک هج ناخ یارک ماس ناخ حرف هدننامز دنبش رد

 یدبشقلوا لب هلیا عرق تموکح هلاراشم ہلکا اقلاو قوس ینبصن كناخ یارکتدامس
 یدلوا لوصوم هعررق تن ناغ یارک افص و لوزعم هلن كما هه ا 9

 ملس جام هدد ناراب هلرک ندشدمهلوا قفوم منم هلهحو تاود بولطم هدهسبا ۲

 باج هبهنردا ندنکلتفج مقاو هدنبرق یرولس هدنرفص یبهئس ترد كيب ناخ یارک

 یدلوا یناخ هورف سال هعفد یجنجوا بوایروسب
 هنئرط ناتسلدرا كنواه یودرا هنس و هنیرزوا یدسش و بیوصت كملاراشم ناخ

 هدنسهدعقلایذ یسهنس ترد كب اشاب ینطصم لئزو مظعا ردص هلل ر دشل رارف یت نع

 یدارفاب هلتدش لاک داراولهح نکشمبا تعیزع هغجسور ًاحصتسم یالدسا کوم
 هدارغاب و تعارف ندنرفس لدرا هرومضلاپ ندشدلوا دراو یربخ یراکدلا هرصا 8

mahtتند ممبر یارز تر نت اف کس دا ی اعم  

 4 هک

AS 



 غران \ °

 ور حا دقداق هام لح رم جوابا بولا تکرح یرغوط
 ۲ دنا ییسرتو مكت ۱۳ ی هی و ىدا رانا دابا روایع ةفرط وشک
 یدنلق تدوع قرهنلوا تقو راصا

 ا با رو دش اب یتطصم مظعا ردص هدنناضمر یمهتس شب كيب
 |  یلهمرس نالوا یسلاو ماش سلبارط ندقلرادرتفد و هداتف ندنرادص دنسم "ءانب هنتمهت

 هح یدلوا رفس مزاع هدهروبنح هنس رخاوا بولوا هداهناپ هبیلاع ماقلوا اشاپ ىلع

 راطما تراک بونلوا هلناقمو ه رصاحم نوک ییا نمک هلکع | نصح هدنندارو یسودرا

 هبلغ عونرب ىخد قلا هيمرصاحم تج ىنمشد رکسم هدهسيا شلوا ريخست و حتف عنام
 یدنلف تلصاوم هه ردا هدن رخالاعمر یسهنس قلا كسو تدوع كرهلدیا دع رفطو

 یا ناخ ینطصم ناطاس تنطلس

 ۱3 اا بابسا بودیا موج هنسهریزج قاس یساغنود كيدنو
 ؤس هدایز كب هتلود ناکراو ههاشدا یرخ ینیدنلق هعاق ماست ا هرورضلاب هلبسح

 le یامتودوآ سیر رکسع ولتلک ندنلوطانا ی کشا زا
 نکیا هدقملوا راظتنا هنیروهظ هراس رابخا بونلوا تریغ و مادقا هنسلراقچ 9

 مزاع یا ناخ دما ناطاس یک یحنجوا یعرکی كسهرخالا یذامج یسهنس یتا كيب

 نا ناخن ییطصم ناطلس یرلهدازش لوس كم وح ص عار دم ناطلسو یادواح كلم .

 یدلوا یناہناھج كنروا سلاح

 ۱ یک یا ناما ناطلس یزد هلداع و تلود تحت سلاحهدنشای یللا روففم رایرهش

 ناملس ناطاسو شلوا تنطلس مید نیشن علم نقل یرکی یا زکسآهنش چوا

 یدیا هاشداب رب جازلاروهتمو برمشلا دیدح ردشع وا نفد هنسهر" ینوناق ناخ

 برد نادومق و اشاپ مهاربا هداز یلرصم نانلوا بصل رکسعرس هنصالختسا زقاس

 کیا هلسامتود كيدنو و تعنع هزکد قا هليا نوباه یامتود اشاب نبسح هداز هجوم
 یتسهدایز ندنفصن كنساغود نمشد كردیا ترشاس هلاتق و برح هعرق هحراطم هعفد

 نولبراو هزئاس هلیرالوا رفم تمس مزاع راولکدنوو رفظو زوف لئان هلبا قارحاو قاغا
 . ندزوتوا هلیا هنفس هعطق دنج و ربسا ییولکدنو ردق كاب نانلوب هدهعافو هدنامل لاحژد

 یرلکدتیا رخسلو طض یهر اس تامهمو هناخ هبجو كنت ولتلکو پوط موط زواحتم
۷ 
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 ۱۱ تاعوقولا جات

 زایرپش هلغلوا لصاو هحءهرکص نوک سب نوا نوا ندنوااه سولج یرثا ترسم رخ 1
 یدنل وادع ربخلاف یصیلخكنسهررزج زقاسو یعوقوكنب رفظموب هدنتنطاس علطمكدیدج .

 هاجو هاشداب لوا رفس

 ىلع مظعا ردص هدلاح یبدلوا هده نع قلوا ان زار 1 ِع تاذلاب هاحوت هاشدان

 لوزعم هلم كل | توافق هب هن اح ون دم تاکرح ضعا هد مص كمریدتسا رخت اشا ۱ ۱

 یتسلوا لوصوم هرازو ردص اشاب دم سالا ناللو یعاقمعاق نواه باکرو لوتقمو

 هدناتسلدرا كرلولهجم لوصولایدل هدازخاب بودیا زاغا هزازتهاو رت یناطلس لع بقاعت»
 هدام رګ یسهنس ید كس هلغع وا عاتسا یرافدل و هدنتس ه رصاحم یراوشمط هلا عاعجا و 3

 طض رهقلس عقاو هدلاول واو روص هنفرط هوحاب ندرسح نانلوا دیدع هنیرزوا هن وط

 IES یدلروس a تاقدا مس بصن هنسا رخ راوشمط iS ندقدنل وا رخس) و ۱ 1

 مان نارتو هليا هداس كب چاق رو یراوس كب يا نواو هدناتسلدرا یسودرا كوب

 كنسهعلق هوسل بیرف هراوشمط الوا ندنعیدنل وا راختسا یتیدلوا هدنراوح شش لارنح

 هدهم وقص هعلق هلت هرصاحم یراوشمط بوناق تلود هضق هدروا ةونعو تبع هنحتف.

 نارتو هدعب یدنلوا مانتغا راعذو تامهم واتلکو پوط هعطق زوقط زوتوا نانلوا راخدا
 قلقاطب یفرط یکیا كعقوم ینیدنلوب كموقیم لارنج یرهنلوا تکرح هنیرزوا لارنج
 ملس یفاخ مرق و ندنمشد هاکشی, یراترضح هاشداپ تاذلاب ندنغیدلوا غاط یناج هقراو

 هروب نم هقرف هلا هلاراشم لارنج هلبرلللا هطاحا ینمشدو موج ندنفرط لبج ناخیارک

 ید یراهملق شوغلو ششو یدناق ریخست یرلتامهمو پوط هلمابو ریمدتو رهق "الماک
 هاب | هروکذم تاح وتف هلبسح قلوا برق ایم موم عدوا برج و طض لاحرد

 هب هب ردا هلا e رف لا یزاغ هاشداب بونلوا تدوع ندنرزوا لک انکا

 رابدروس تع نع هلو ناتسا ید ندارواو تلصاوم

 هلا راشم هاشداب ینا رفس

 یراوشمط كتنسودرا هجم نانلوب هدنسهدنام وق یسارب سفاس هدنل ولح راهل وا

 كسو تضهن تاذلاب هني یرلترضح ناخ ییطصم ناطلس ندنغیدنلا ربخ ییدلیا هرصاحم

Re ۱3 نالوا یا ذک تایید بودیا ر وص هنناح هوحاب نددارغلب هدنمرح یمهنس  
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 خراب ۱

 ۲ قارحا یرانوللاق ریک هعطق ترد نالوب هدهنوط رهنو هقنالب یرلکدلبا اشنا هدرللح
 ٠ هدزاغو راطر كرديا كر یهرصاح یسودرا هجم ہدن راب نھن هراوشمط هلی | بيرخمو

 ندشیدمهلوا بابتردق هدهسیا شلا مادقا هکمامروک یعالسا کوم هلساتشنا ماکحتسا

 هرورضلاب ندنکیدریو تافات ردق" كبشب نوا یخد هدنموجم نالوبعوقو نوک یستریا و
 . تدوع هراوشمط هرکص ندقدنلوا ترم لاصبا و تقعل هحىلىخ هلغل وا روح هتمجر

 رکسعو ميکحنو یمعت هموقم ُهملقو یدنلوا ترشامم هنیرمعت كنيربلح نالوا بارخو

 یدلروس تدوع هبهردا یاتشم یحد ندارواو هدارغاب قرهللوا مع یامهمو

 ۲ : ربخسل باتصرف هدلاح یرلکدتا هرصاحم ین خس هحلگ قارا راولهسور هد ها هنش

 . زکد قا كنهبنس تنلعاسو هنیرلکدلبا هرصاح رارکت هلئدش لاک هنس وب نکیا راشمامهلوا

 لا كنسهملق قازا هلتهج یسهبرح لغاشم نالوا هدناتسهلو ناتسراحم و هرومو

 دلو راتشرک كنولوقسوم ءرونم هعلق یم هشیدمهلقاب هلشال هنسهظفاصحم باتا
 نارسخو تبخ هدهسیا راشعا هرصاح ینسهماق ها هعفدماقرب رلولهل یدلوا یربخست

 ید راولکدنو ندیا هرصاحم یتسهعاق نوکلوا هنس ون وللثم یرافدلوا تعحر روح هللا

 ِ رلیدلوا مزبنم هليا شحاف مازهنا

 شا ردص توام هناز ٌهعقو و نوه كلا رفس

 E یا ول عور یرات ناخ ییطصم ناطاس قرهلوا همەد یجنجوا

 هدنواه روضح هززوآ قلربدشارارف کار نیا رولا یدل هدارغاب بودیا

 ٠ باسا یتع نع .هنفرط راوشمط قلاسلاقاک تلود ناکرا هلفعلوا دقع تروشم سلحم

 ۳ ا كارو انشا نح تار هجونع یطتفاسحم دارفلب هدنرطدشنا

 . نکیا رولبقلاق بونوق دوخایو رولک وصرباب هلردءزوک تصرف امناد یتداع كرلولەچ )
 ندهوجمابو هنکیدلک هنلوا «دهاشم تاعفادلاب ینیذلوا هدنزک رم كمریو هقرفت هلبا موج
 یا رکسع سضآ هلیوب انب هنکجهدیا اضتقا كملک رهن مسج جاقرب ردق هراوشمط

 رلهزرفم ٌوق هفارطا هلتماقا هددارغلب زمهاشداب ردراکرد یسهرطاخم كتکرح هت

 هواص هدلاح یراقدمرویب افتک | هلا جاعزا ینراودراو جارات ینمشد كلام بوردنوک

 یرلک نویاه یامنود هسیارونلوا تکرح هنیرزوا نیدارو بولک هنساه نومز ندنره

 رولوا تلوپس بجوم هلمجورهو ردیا تامسهم لقن ندنناي كمالسا بکوسم یخد
 شعد ( روناوا تکرح هلمجو یماضتقا ءرکص ندقدناق ریخست نیدارو یلاعت هلاءاشنا

E 
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 هدننام یمهنس زوقط كسب ندنراکدلیا رارصا ءدلوا یأر ااو ارزو هجا ها
 كنيدارو یمودرا هجم یدنلوا روم هنفرط هوجاپ ندرسج نانلوا دیدم هنیرزوا هنوط
 هسنل وا موم هنیرزوا ندنفیدنل وب هدلحم ایر سوص قازوا ههوطو هدنرلادح وشرف 7

  دونشحان ندمظعا ردص ایماو ارزو نکیا لوئسو لومأم ندهببماا فاطلا رفظو زوف "
 ندنراقدمهنل وا اضا هلحورب .هنسمالربخاق .كتسر فو ینم.هنیرطهمتسا ینقفوم بو

 كيب زنکس یدی پولوا عقاو هدمالسا رکسع ربعمو تمزع هنفرط راوشمط راجانراچ
 ترشانم هنیرخست كنسهعلق لتت نالو هدقمللق هظفاحم هیرکسع نمشد بخیتنم ردق
 لوس هجم عدو بیر هم وق ص هعلق و ریم دو رہق نمشد دونح لاح رد قرهنلق

 ندنسهقرا ك نواه رکسم رغآ رغآ هرکص ندقدلتروق ندکلپت یفیداوا راتفرک ینودرا 8
 هنیرزوا یرهن هسبن هدلحم مان ناز نوک یجنجوا یمرکی كرفصرېش یدیشمالشاب کلک 8

 راسو مظعا ردص بودیا روم هنسهقیراوشمط مانا هاشداپ نویاه ؛رئادندیروکنالیروق
 لامتلاءاضم :نکیا هدنتلوفشمكما راما یرابوطو تامهمو رکسع روصق اصاوارزو .
 اشا مهاربا هداز یلرصم یسییلاو یلوطاناهیاهبلاراشم ردص هلقلوا مدهنم یریوک
 اشا دوم هداز هطلاب یماغا یرجکیو اشاپ ىلضف و اشا رفعج یظفاحم راوشمطو
 یالا ولراعو یناطباض رادحاسو هابسو یرجکی زواحتم ندزوو یب رلک, ردق نواو
 وشراق كيوص نیدحوم شوسج یرادقم 3 كمالسا نگه نام هجور و یرلکب

 هن هلسهسالم رسج مادهنا بودیاموجه هليا هدهاشم یلاحوب راولهجم رایدلاق هدنفررط
 هش راوسشمط كرات هدهنو لباق اعا هتازغ نالق هدو )نەن اج نویاه رکسمم "

 تداهش فاص فالس تسرمس یسهلج هشوکود هشوکود ندنغیدلوا نکم یرادوبع
 هلماک نکیا ندنساضتقا برح نف ةدعاق ملست هدنعوقو كروهظهک ان یاضقوب رایدلوا
 ردرابتعالا حب نازیمرب نديا هئارا یت ریغوتىھ كفالسا یرامشلاح ردق هبهحلل وا دېش

 نددارغلب یناشاب نیسح هداز هجوم هدنرلفدلوا لصاو هراوشمط یرلت مضح هاشدا ١

 نهج یرلکدشهدز هدلاح اف یخد راولم بودا دافصاذتراذبص ی هی و
 هدارغاب نواه کوم هلمتامزاول لاکا كنسهملق راوشمط ندنرلکدلیا تعجر هناتسلدرا
 . یدللا تد وع هه ردا نداروا و

 هنس کس هحناک هنئرادص اشاب لضاف هداز و یر یادتتا راول هجم 3

 دمو ینرلهعلق ناتسراج هلل اب ادعام ندراوشمط هلیرالوا تبرفافم لئان بقاعتلا لک "
 نانو هدنفرطوب كنهنوط هلاراشم ردص نکیا راشما رخستو ظض یش دارفلپ "



 غرا ۱

 نالوعوقو کن ندنو بودیا داعاو درط هسناح وشراف یتمشدو دادرتسا یرلهعلق

 هلا راول هسنارف اجا رلولهحم و ندنفیدلوا لوادتم هدنفرط رفظو هبلغ هسیا هدنابراحم

 ظوحلم یرومظ هضق سکعهدیکلب بوی هلورلبا نیزادمب ندن رلکدلک هلوا,ووبج هیافوغ
 ۱ اعلوا لارج هتسهرب زج مرومارلولکدنورایدبا راکلط هحلص داقعنا هللا
 هدنتهج هرومو هدنرافرط هنسوب بولوا رسکنمو بولغم یرلامتود تاعفدلاب هددیفسرحم
 هلکلم كنهروسم ندنراقدلوا راستفرک هنافلت ولتلک یند هدهلاوتم تابراحم نالوا عقاو
 هرک چاقرب هدهبراحم وبشا نالوا دتم هنس شب نوا راولمل رلبدادیا روب کلا افتک |
 بوس هلوا سرسد هنشر یربع ندنارسخو تبخ نکیا راشلا ه رصاحم یتسهعلف هاه

 | كنيراقفتم ندنکیدلک هدیا تارافو بهن ینراتکلم ماودلایلع هسیا راتات فئاوط
 PN یدیا رللکد یلسته هلتروص هتش ندندسا یدادرتسا كنها "اخلاص هدنسهاس

 نالوا لئان « یرادمکح ماقم زونه بولوالصاوهتناد.م كنبرادصقم هلباطضینسهعاققازا

 كلبا مابق هیارجا ینرریمض "یونم هدمبو مظنت ییرکسعو تلود هدما لوا ورتپ ید"
 ندهبرا ماود كن هلع تلود یدلیا لىم هحالصو حلص ی دوا هلسعلوت هدنسهعلاطم

 ءدهسیدیا دكا هیرفس تامزاول بیرو هیرکسع فثاوط زيه هنسره بوبلوا یزج
 كلام نارمعو هقاضمو ترحض یالتم یسلاها هسورحم كلام هلا هاش فلاکت

 دشا دتا هراح هلا تل ود ترد هلب و و هلغلوا یارخ لوحتم کندن رک

 : هدمهو قلوا لالحتا نیرفعیم قافتا وبا مه هل وبهدنادیم ینج همهلوا نکم تاعیاض
 كن هبنس تاس نوا و ماظن اب و ةا ۰ ءرادا بول سف ن رادقمر
 یمس یهلاصم دقعو شمراقج ندزوک یتامیاض ندشدلوا یحاتحا هحلص ید

 . طسوت ناشلوا ضرع ندتنفرط یراتلود كنملفو هرکی هرکوب هنلع هاب یدشعلو

 . ندق رطیه هرزوا قعلوا عاعجا هدلحم مان هحمولراق قرهل وا لوف نیا نابراح لود

 ناودویدنفا یعار باتکلا سر ید ندهماع تلود باح هلغملوا نیصت راصخ م

 . یدنلق لاسراو باع( صخ وعل توبانب هداز تلرکسا یناجرت نوباه
 حاص لدب ینسهعلق هژنقاشامهارا كام نالوا رکسعرس هدنسهنس یجنجوا كرفس

 یشامهلوا لصاح هحشرب نکیشمنا هاهاعم فیلکت هراوهحع هرزوا كمريو قرهلوا

 یسلا تب هکمریو هعلقرو تأرج همظعیارب هليو دوخح دوخ نیزرسقمشناط هلودو

 E و ات ر دمت با
 نالوا یراح هدرلتلود نالوا تسود هدبنا ناخ ناهلس سولح عقاو ۱ هیت یحتلا
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 ۱ ۳ تاعوقولا جيان نم ی

 ترانس هجورب نوجا سواج راخا آما یدنفآ راقفلاود ندتلود لار انا 0ک
 یقیدلوا شل لزتت رابتخا هلمجووب هینس تنطاس بونلیق لاسرا هنیدزن یلود هچ
 ءاک یهسلایوم ریفبس ردق هنس چوا ندشیدلوا یراهقلطم ةبلغ ناوا كراولهحم هدلاح
 فیلاکتناکمازا جراخ هدمب بویوقللا كرهلیا جاعزا هليا تاریقح ورد ءاکو كردیا شبح

 بطر هلطسو یراتل ود كنملفو هرتلکنا تقو تقو ا ندنو رطدلبا هداعا هلا دداا 8

 رلاتدتسا نمضتم یعلص بلط ندنبناج راولهل هلسهطساو یناخ مرقو رافلکت سبایو
 تافتلا یور "هلاوح ندشیدلوا ینتمم هنیدصقم لافغا یسیرنک | هدهسیا شلک هلوا عقاو

 هدقمنلق نایب ینجهعلوا حلص هځدملوا دادرتسا نیدوب نالوا ناتسراح كالاراد ب ریو
 رلبدلبا حلص لبم هلهجووب یسهلج كنيبراحم لود هلبعاجا كباسا روطسم هدالاب نکیا

 نیپرا لوداب حالصو حاص دقع

 یراصخ ص ندهفوصو 2 4 نده ردا هللا نواه یودرا اشا ناسح مط ءا ردضا 3

 ردقنره بودیا تم نع هدارفلب هرکص ندکد لیا مانعا هیهجولراق نالوا عاتجا دعوم "

 ندنرزوا یر هوا ص ندنشندعل وا دّقع 0 اتم هدهسلا و تدر ات ما 5:

 داظتنا هب هلاکم لاوحا بوریدتنا ددم رلرسج هتساه هوحایندن رهن هن وطو هنفر ط نومز

 راعشاو زاربا هراغاو رای ینیفیدسنلوت موج "یبتم هسیا رونلوا تارک اذم خسف دیاشو
 نان وب هدنرلالشتما ,دیناقیخ الاب هلسایرج تا لادم زاودو لود د راصخ نم ی

 یا راولایرتسوا هلط مش قلا هدهلع تلود یتلایا را وشمطو راهم ناتسراج وناتسلدزا |
 كرل ولکدنوو هللا رلولهل هحنحوم هعیدق دودح هرزوا قالوا ملستو هل یسهعلقهعاقو " 7

 هیولکدنو یسهررزج هرومو قمللف در ههنس تطل یتحب هنيا ناسلوب هدنالیتسا دی
 راهمانحلص ینوک یحتلا یعرکبتبجر یسهنس نوا زوبكي هليا رانا هلسناسا قلوا دنا

 یانب نکفا هتخر وريد هنس ىلا نوا قرهشاوا مقر مع ید هعرفتم داومو مظس و 1

 تدوع نواه یودرا هعدقم نوا بیعت یدل وا عدم لاتقو برح نالوا یاحس 4

 تلصاوم هنوباه باکر هده ردا اضصتسم یرلهمان ده« هلاراشم نسر ندنن.دل وا شقنا 1

 هدعلبونل وا هکر اتم دقع هنس چوا ینبم هنسهاعل ون هلماک تصخر هدنصخ ص هسور:یدابا

 هلط رش قمل اق هدولوقسم یسهعاق قازاو یتفرعم یسحلبا كوب نالوا دراو هن وياه باکر

 ٠ ردشمنلف هلاصم دقع یخد هلا رانا هدنحرات چ وا نوا كيب

 ترد اعقاو بولوا ادم اشک E تەجر كنهنس تنطاس ةرا و



 غزا ۱۹ ١

  هدرفس یادتبا هدهسبا لکد ىش یالوق كلا كنج ماودلالع هنس یلا نوا هلتل ود
 . تمهت كناشاب مهاربا كلم رکسعرس هدنسهنس یجنچواو كااشاپ ینطصم هرق مظعا ردص

  تیفکوب ندنفیدلوا مزاتسم ینراتأرج مدعو شالت كنيرافالخا یراملوا لتق هلبا مازبنا
  عاونا هسیا رولوا رفظو زوف نادناموقره ردهابتشا ین یفیدلوا تبولفم بابسا یاوقا
 . نکیا هدتسهادب هبتر ینجهلوا صدمو روهقم هدنرردقت یکعو رهظم هنافتلاو عفانم

 تع زه ادعام ندروهظهک ا هرب باسا تک قعلو مدا ردیا راتخا ینینأت قش

 5 ولی ردشک ءدیاتأشن ندتیافک مدع كناذنالوارکسع ربدم دوخایو ندنامزاواناصقنای :
 قم ارا هارصع لوا هدننجهلوا رداق هنافام "یفالت هسلوا لتق ان كاب قطصم
 یادف هدنروغا یرلتلودو ند هدزلالتساو هدهعقاو تابراحم ادعام ندامهسلاراشم یدیا

 تمعل رمسلد ریزو زواصتم ندزونوا زکلاب بولوا قوج كياصاو ارزو ندبا نا
 هنروا نالوا رېتشم هلسان یارف صروفو یدابوثعاب هنیروهط كرفسو ردشلوا تداهش

 یضیفت عنام ردق مکح هدهسیا شما تقبس یامدخ یلبخ كننء,سما یلکوت یلارق راح
  یمتلست هنیراودنک ادقم كپسلارابشم یراصخم هجم هدهحلص تارک اذمو یداوا

 رابتخا ینرح تدوع هبنس تنطلس هدلاح یراقدلوا شللا رارصا هداعلاقوف هدنصوصخ
 هرورضلاب هلکما راک دیو هدافاًامطق ینکح هسدیا لو. هلمج ۇر یلشک نامهمو بودیا

 . تانصمو كلنفج مسج هدنراوج دیمذا هپبلاراشمو رایدلیا تغارف نداوعدوب راولهجم
 . يدنلق ناکسا هداروا هلمتاعباوت هلم اب قرهلوا ناسحا هفاو

 ساتن یسوا لوسق وانس كراحابا كوب قجهلوا دراو هلاصملا مسح

 هلسی رق رفس بور ورب تد وعهل وبن اتساو تضم باکر كب رح ندهن ر دای رات رضح ءاشدابندنفپ دلوا

 ردقوبكیبچوانانلوب یمایاقو افلاو عفر كرلوک ریو نانلوا حرط هنسیلاها هسورح كلاع

 | یلوطانا نوجمایرامالوارابهنیرزوا یلاهاو رشنرانامرف نمضتمینغید واااو وفعكن هسک

 ٠ یدنلق صبصخراصاخ كلها كوب رشمرکب یونس هنیرللاو ساوس و هنوق ویلا مورو
 هموب هتسحلبا هحع نالوا دراو همود و ندنراکدلک ولکل هلغ كب یرلبحلبا كتفولواو

 هف وا نواو نوا هقوا یللا زویو نجرکوک زوتواو زاق نواو یدنه چواو قواط قرف

 نواو هبرا هلک یللاو نوق نواو یعازو رو زوکوا سأر چواو هزبس هفوا زوتواو هوم

 راه هقوار و روک هقوا نوا زویو نودوا ج زوتواو قلتوا هبرع جواو ناص راطق

 . ید وا سس قلحرخ هسو شویعیللازو و

 . دوهشم نالوا یرلهجاوخ هدناوا یرلکلهدازهش كنيرات رضح ناخ ینطصم ناطاس



 ۱1۷ ۱ تاعوقوا جات

 هبرکشع یاسر هد ینا ناخ ناملس سولج یدنفا هلا ضف یداماد ىدا یا
 شمنلق ینن همورضرا نالوا یسلصا نادوو لزع هدندمزا بولوا مالسالاخش هلساملا

 راعشافورایرمش بفاعتمینعوقونویاهسولج یدش)واتلنع نیشن هلوغیپ زواحتمندهنسیلاو 3
 رارب هلیرامروسب تیاعرو تمرح هداعلاقوفو داعصا هاوتف ماقم بوروتک یر 8

 .ردصو راردیاتعجارم هنیآر هدهمهم طاصلردیا ذاحتا تاود نم ومو تناطلس راشتسم
 یدیا رارروب هش هرزوا قماعلو هدشلا جراخ ندنساضر كنیدتا ماللسالاخش هرامظعا

 صیبرح هلاساو ناشو نوتفم هنباسناو دالوا هدهسدیا ندهد لضافا هباراشم "یتفم

 تعا هنکیدتا دنمهرم هل راهباب كل ۹ ییدالوا رف ترد هدندمزا ندشیدلوا

 یخد هلا یوتف باب هرزوا قلوا مالسالخ خش هر ندنسودنک ییلغوا كوس بونا

 بلغت هحرد ون كمسلاراشم اشا ناسح هداژ هح وم مظعا رد ص یدر دتا دلی رس 2

 افعتسا ندنرادص ینم هتشر دلوا التم ید ههنمدم تلعر و هنکی دمو ونک "تقاط هنطل ىو

 ۔ردص اشاب ییطصم نابط لاد یسلاو دادغب هدنلئاوا یسهنس ترد نوا زو كم هلکعا

 . یدلبا التعا هرادص

 غارف هیارکشل ودیغوآ لوب ینلاخ یراترضح یارک یاس یناخ مرق هدنماتخ رفس
 نکل یدشلروم نازرا هنس هدعاسم یخدندنواه فرط بودیا رادتبا هتیزارن كل ا

 باح هرخالابو هشقانم هلرلنا تدمرب هلقمامهشوی وا هلی راشادنرق ناخ یارکتلود هلاراشم

 هنسضارا قاحو هلیاهلکر ک اسع یناطاس یاغلاق ككردیا هئارانابصع تروص هبهیلع تلود

 هرارب نیا باشا امنو یعاط اب بواوا تعهد تج وم حا ننعیداوا وا

 بلجرارکت یراترضح ناخ یارک ملس رتاربهلسلردنوک همزال تامهمو هیفاو ,رک اسع
 مالسالاخسش ناط لاد هراع یدنل وا لڪ هلا مررق تام الی هعقق یح درد قرلیروس

 هدکعا راشخا نال رنو قل راک ادم ولرده هرزوا كما قللوق هنیاسناو دالواو ین ۱

 یتسهنتف رانات نوجا مانالا قفم دوجو عقد ندنیدلواتبنما بلاس یتبیط تظلغ هدهسیا

 یارنالوا ترازو لئا ندتسایر مدقم یا ییارولوتةمو لوزعم هلتمهم كما كيرحمل

 . یدلوا لوصوم هترادص ماقم اشاب دم

 هب ردا هعقو باسا

 كنيدا مالس الاخش هدهسلا نیا هلازا یرانات هنتف هللا هنسح میاد دیدج ردص
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 ور RET عزا ۱۸

 .  قوسقح ماقم مکح كرك ینهجرد لمح هليا قرت زورپ زور یبهنانکحتم تالماعم
 7 یدلبا ماف هتسهعفادم ك.ملاراشم "یتفم هلبا هنتف كيرحم ندنکبدلیا هنلغ هب ک دید تفاعل

 - ناشفآ واع ردق هنسهجرد تنطلس لیدبت بویلاق هدنسهبنمم یبترت داسف نوناک نکل

 مالسالاخبش هکنوچ یدلوا نارسخ یالتبم هليا هنتف ُهرارش تباصا ید یسودنکو
 قیرط لاجر یا ندا صبصح هنباسناو دألوا یهملع تا ضو بصانم كنيدنفا

 یداماد كنیدنفا یاو نالوا تناهارساحتم هدنقح هبفوص هدشاسرصعو لعفنمو کلم
 هدهینآ ةعفاف روہظ یتحرلیدا یسیوق یودعكننادناخ یخد ریدنفا خش هلبسح قملوت

 كنيرلردپ هدنراوج هسورورب:دهنس ش نوا نوالغوا رف ییا كموحم یدنفا یلاو

 ندتلود طاصمو نک اس هدنرلکلتنچ مقاو هدشبرف فیرش عماج نالوا یسهدرک احا
 یاو هلمجووت ایوکو رلیدردستیا لتق بودر وتک ینامهسلایم وه هدلاح یرافدلوا بنتحم

 تدوع لوبا ڈا هلاصاادعب یراترضح ناخ ینطصم ناطلس رابدلیا ماقتنا ذخا ندیدنفا

 تقو راصا هدیرلاروا هليا راکشودص وللثم یراردپ بودیا تم نع هیهنردا هنب ارخّومو

 لوتقمو هیاشاب نامه یلغوا كناشاب لضاف دنہش ردص هداز لیربوک ی راه« رکو هدکتا

 هدهنردا بودیا دنمان خا لع للزوج یرارادحلسو هیاشاپ لع هداز اشاب طم هرق
 هلقملشالک | یکجهیلک هلوبناتسا هدراتقو نیقب ندنفیدلوا هدکمریدتبا اشناو میلفنت رلیارس

 شلوا بجوم ینراربغا كنلاهاو كنسهفاط یرکسع نانلوب هدناسرد ید تشکوب

 یسهتس ش نوا كس نيران یدشما راضحتسا امام یلالتخا دادعتسا ردق واضقو

 هدنراف دل وا ای زارفا ج هلس هن اب بلط ی رلهف ولع هج ردق زوکیا هدنل والا عید

 كرديا تماسحو تعسو تک تواقش تسمج هلساوشتو مامشنا كقلخ عونره لاحرد

 . مالسالاخیش یدنفا دم ماما قسا "یتفمو مظعا ردص اشاب دحا زوناوف هلساخما روه

 هبملع بصانم راس بواوا یساغا یرجیکی اغا دمحا قلاع لصفم ندننلادختک لوقو

 میدقنهنوباه باکرویدنلوا ضیوفت هناسک یعاسالامولعم ندنلوزعم یخد هکلمو هفسو
 . لزع كنيدالوا رف ترد هلا یدنا هللا ضيف مالسالاخش هدرضحم ضرع نالوا

 هلوساتسا كمانا رایرهشو یساردنوک هلوساتسا هدننمض باوجو لاوس ضعب قرهلاوا
 تالصفم لوصولایدل همانا هاشداب هدهنردا رخو یدناق ساعلا یسمروس فا رشت

 لالحا جت هلیا دیعو دعو لالتخا زاریش هرزوا یفادنلوا حضوتو ناسب هد راو

 چوا هلیلارف ههرکسع فاوط زواحتم نذکب یهرکی بولبریو رارق هبهبراحم هلنمالوا
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E E aR A aو  
 1۹ ۰ و ےک ۹

 ین 1 و

 ۵ ۱ : تا وقوأا غا

 تاکریخد یراترضح هاشدایو تکرح ندلوبناتسا یهورک قوشمو یربس ردق كييشب 7 1

 هنسهلحم هضفح لا هفطوم رک ایسع فاز یرحکیو تلد ناکرا نانلوب دو 3

 رکسع نانلو هدنوباه تصم هدقدلاق هفاسم كلتعاس ینا هدنشب نارق بودیا تضم
 شمللق بلج ندساح یراسحمه نالوا سو ورا لوبناّتنا هدافخ هدر س هخدقم

 یرلت مضح ناخ ییطصم ناطلسهلب رلعا تلاخد هند کیلو ات یسهلمح " هتغب ندنکودیا 1

 ه.هنردا هرورضلاب یتیم هنغیدملاق هسک یربغ ندنتاعباوت ارزو ندنقلخ یارمس هدشناب
 ۱ یدلیا تدوع "
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 ثلاب ناخ دما ناطاس تئطاس

 تلا ناخ دا ناطلس تقو هناا البو لصاو ههردا یسودرا لومناتسا اا

 تحت نوک یجنوا كنيرخالا عییر هروبنم هنس یراترضح عیار ناخ دمت ناطلس نا

 ۰ رایدلوا لئان هنیرادآوف دام لا سالجا هتتطلس

 قلهاشداب بیرق هیهنس زوقطو سولج هدنشاب رب زووا یرلنرضح قباس رایرهش
 هنسهبرت عماج کیو شلوا ترخا راد لحتم هدنرورم نوک قرق زوی ندنماخ بودیا
 تابوثم زارحا تاذلاب هدفاصم فص هعفد ییا والثم یدادحا نیمدقتم ردشهوا نفد

 . یدیا هاشداپرب نیطفووکشوخ سشلپا انغ
 اا یرچکیو ابا یرارتاسو مالسالاخشو مظعا ردص نالوا روهج ٌهدرک بصن

 تاود ناکرا ضمب هليا اشاپ یار قیاس ردص بولوا اطعا ترازو هیاغا دما قلاچ "

 اذا لاک یدننا هللاحتف یلغوا كويبو یدنفا هللاضبف قیاس "یتفم سوبحمو رایدلیا افتخا "

 . یدنلق الجا هسیربف یرلروصقو مادعا هلبا افجو "

 هرکبصندقدروسب تلصاوم هلوبناتسا ا تنطاس کوم یری ب دیدح هاشدا
 نوزفا ندهلغتم نالوا یشاداب یساسرف لمح راوطا كناغا دمخا قلاح یساغا یرحکی

 بصنرتاسو مالاسالاخشو مظعا ردص هدعل بوئآ وا ادب ندنسهلازاو ین كنا الوا هلغلوا "

 راز وا تئلماس رازلکو دنعممو دون رشنکیا رر بتاتع تارا نالوا اش ۲ و
 یخدهنوخ ندیا ترشابم هششت قلوا نایغطو ین رساحتمو هلغمنلف صل ندنرلالستسا

 اشاب نسح هتشنا نالوا دتم ردق هتسهنس چرا یمرکب زوب كس هاغعل وا رمدنو رق 1



 غرا ۲۰

 شاپ نامعن هداز یلیریوک و اشاب ىلع یلیلروچو اشاپ دم یجهطلابو اشاپ دمحا یلیالقو
 . یدلیا روم هليا شیاسا لاک یرلترادص مایا

 ۱ حلصو كنح لاوحاو اشاب ج یجهلعااب "یرادرسو وفسم رقس

 راد اوج هدننامل ناذط هيب قلاق هدهبسور هدهاملابسح یسهعلق قازا
 ه هفاخاودیدمتح ینتموکح میرقهیایساشناراهعلق هدهددعتف عقاوم هدنجراخ یسویقروا و
 هنسانب كنهماق کی مقاو هدنزاغو, یزکد قازا ید هنس تنطلس ندنفیدلوا هدقلا
 ولوقسم هلساشنا رلماکحتسا ددعتم هدرلرب ندیا باحمارتاسو هدناحاسیربن نابوقو مادقا

 وقسم هدلاح دوا دكا اا هنسهعفادم باسا كتي ءوس نالوا دوهشم ندناح
 مرک امرک لاتقو برح شتا هدنن شاب روم روهشم یلارق چوسا هليا ورتپ كلوسب یراج

 هناعاهنلارق وا مسد رعنم قحو شلک قفاوم هسهقسل وب كن هلع تلود یسلوا لاعتشا

 ارخوم هلبسهعلاطم ینج هلوا حاص ضق بجوم نکشمنلق راعشا هنناخ عرف ًافخ یا

 امهلاراشم نارادمکح یدیشلوا هبنتو هصوت یسروط فرطی بولیردنوک نامرف
 هدهسل دباهدقن وق هنشاب كع كد هاکو كتننیر هاکرفظ یاه هدنابرام نالوا عقاو هدننب
 مان ه واعلاب عئاو هددودح سار هرخالاب هدلاح ینادلوا رارقتسا زاسهنال هدنسارب چه

 نوجماتدوعهتنکلعومزبنم هليا شحافمازبنا یلارق چوسا هداربک ةمحلمنالوعوقوءدلحم

 یهلع تاود دودحنادک. بقعلراولوقسم هلغلوامزاعهردنب ندیناقاخ تادح رس احورح

 هدنس نان ود تفک و رب دایا تراسخ لاصبا هتسلاها هسورحم كلاعو تراسح هزواحم

 كيب نواو یرجیکی كب زوتوا هلفلوا لانقو برح جتنم تقاعو لاقو لبق بجوم
 یجهطلاب نالک هترادص هعفد یجنکیاو بیرت یجهبجو یوط كس یدیو هاس
 هدنلثاوا یسهنس چوا یعرکب زو كسب قرهنلوا بسصن مرکا رادرس اشاپ دم

 یرل-لصاوم تعرس هوناه وف هفارطا ءالوو یدلیا ناو یضوط هه وط

 . هرکصندکد تبارورمین رهن هنوط ماللسارکصم یدناقلاسراورادصا هدکا اوا هدننمض

 نالو هدنسادنام وق تح كنورتب كوس یروطارپعا هسور ةَ هدن رانک یوص دور,

 بودی هرصاحم ینمشد N هبرام ردق هماشخا ندحاص هلکع | اش ه ود را

 مرفوندن راقدلواراتفرک هبهقماضم هدایز كپ هجهربخذ هلرکو هحمرح هلرک هسیا رلولوقسم

 راج ندنراقدمهلوا ردتقم ید هتدوع هلمجورب هلبسح كاما عطق ییراتمجر طخ یفاخ



 ۳۱ ۱ تاعوقولاج ات

 كنوب رایدلیا نایناو ضرع یراکجهدیا لوق هسیا رونلوا فلکت هنهو نامتما راحان

 قازا بوناوا تحاصم رک اذم هدلاح یغبدلوا رضاح یناخ مرقو یلارف چوسا هنیرزوا

 راهعاق راس نالوا اشنا اددعو ما ماست هیهبلع تاود فرط هلتامهمو پوط ٌهفاک یسهعلق

 -ولانم اجو ندناح واوقسم هراثازف نالوا ۳ هنتموکح هلو هنناخ مرقو قلوا مده ۱
 هدلوبناتساو قمامناق تعنام هنیروم هنتکلم ًالاس كنلارق چوساو قماملوا هلخادم هوج

 كنلارق چوسا بول, ریو رارق هیهلاصم دیدج هل.طئارش كمامتا تماقا یسحلیا هسور
 نالوا هدنقح كم ریسا ابرح یتسودرا وقسم هلبا لوق مدع ینامتسا وشا كنناخ مرقو

 نشود لخد هی نو هک کام ممه كلا هجهبلع تلود کنوح یدعلوا تافتلا هت راش او و

 یاماکحتسا نانلوا اشناهدنجراخ یسوقروادمع فالخو كمردنوک هتکلم ینلارق چوسا
 هراقازغوصماخح كنسهعلق قازا قرهلوا هلضف ندران و هلقح فعل یدیا كمر دتا مده

 افتک | هلساریدسا لوف كطئارش نمضتم یدعاش ندهمالسا دودح یک هلخادم مدع

 كهدقعن» داوم هل هساوا نکمقع وط هل.سهرمضاح ته ینسودراوةسم یدمشو یدلق

 یاخراهتسیداو كاشک نویز ككرهلبند رولوا بجوم یهمظعتابرامو تافلک یسک هلک |
 1 ۱ : یدعلوا ناتع#و 1

 یماقمع اق نوباه باکر ندنفیدلوا رداق هریمض متک اشاپ دم یجهطلاب مظعا ردص

 هدنقح كنا ردشلوا روهشم هلمان اشاب لغ دش یرلهرکص هک اشا لع داماد نالوب 1

 هلاراشم ردص بولوا برطضم اشاپ ىلع هلغاوا عقاو یتاهوفت ضمب نمضتم یلریکاد "
 شبرد یغجهلوا مزاتسم یتماخو نوجا یسودنک هلا رولک هنوناه باکر رفت هلو. 1

 هدنوباهروضح كردیا بلج هنیراکفایخد ینساغا هداعسلاراد هلبا یدنفا مالسالا خشو "

 یر لا نکسشلوا بولغم هحردو یروطاربعا هسورو کما تمذمو لصف 1

 رلبداشاب هکعید ردسهرع كنا لاوماو تارهوحم ییدتیا عدقت ًافخ كنم روطارییا
 زوجت ناک كتاذ نالوا رهظم همداسلاقوف تیرنظمهیو یراترضح هاشداب نکل و
 بودیا بیرت ارتفارب فوخم هلسلوا هدکا نبع ضامنا ندنراتمذمو لصف بوغا ق
 هذخأو.فوخ كردىا عامتس سا ینعادلوب وط كنتحاق یشدلوا ریساحیتم مظعاردص مهاشداب) "

 بس رت هدزمقحهقشب ندنغیدملوا ریدقت زمتمدخ یهیرکسع یاصاو تماقا هدهردا هلا 3

 ردهدزواكما هنتفكي رحم هلباتآ اقلا ولو مهقابهنسهراج كزمشاب ردهدقمناق روصت تازاحم ق

 ی رکیدکی یسیرب یهو فروخحم كرەد رووا اف یسهحتن هساا اواو یسهراح و 3 1
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 یسانارحکیو لوزعم نکیا لوغیشم هلا كمر و هک ولء هد هن ردا4) اراشم ر دص هاکع | قیدصت

 كلا بونلوا باج هلوبناتسا یناخ مرق ارخوم یدلوا لوصوم هترادص ماقماشاپ فسوت

 . یمادختک ندنبدلوا رعشم ینکیدتیا توف تصرفرب مظع كماس ردص ید ینادافا
 لاعنامرفهدننمض یلتق یخدكناشاپ بونلوا مادعا یدنفا رع یسجوتکم هلبا اغا ناع

 _ ندقلبجهطلاب هلاراشم ردشا تافو هدنل نالوا یسافم لوصولالق نکشمللق رادصا

 تا ۶ هخداواو راده رم ندتباتک .تعنصو قسومنف بولوا ندالهح هدهسلا هک

 ا ناطلس نکیا ی.هفلخ شاب یدنفا یحمزاب یدیا داصشت ربش هلبا باستنا
 دوخآربم ةعفد ه.انعوقو یرلنوباه سولجندننیدلوا شالا صاصتخا سک هنیراترضح

 یجنکیاوشلا عا هترادص ردصنزمکمک قوح بولوا صاایردنادوش اقاعتمولوا

 8۳ ۱ ۱ . ردشلوا قفوم ههمظع تمدخر هلو هدنترادص

 7 هنتکلء تيارو جوساو تارا هدهدقعنم طارش یارجا یروطاریعا هسور

 رارق هنعلوا رفس رابتخا را و یا کت اوک + تالکشم هدنص وصخ یم

 نانلوبیحتاشنو لزع هلیسلوا هدقءاروط كشوک اشای فسوب مظعا ردص نکل بولیریو

 فارتعا ییراروصق هدنادهمت یافیا رلولهسور هرکصادقدنلوا بصن اشاپ ناملس رادحلرم

 ۱۳/۵6 كارو جوا بونا وا ریخت یسهدام رفس ندب رک دلا رادتسا ر یارحاو

Eا كتلود یخد یماقا هدردنن هلا لاحو و هلکا تفلاخم هدقدنلوا غیلبت هنس  

 نانلوا راتخا هدنقح هلاراشم لارق نکل یداروتک هیهقوتءد بولردلاق ارج هلکمام ری ولا
 هشیاو ندننبدلوا مانا ضرتعم هلتیح یودیا قیالربغ هي هنس تنطلس ناش هدراب "هلماعم

 مهاربا هترادص ماقم قرهنلوا لزع یناخ ےرقو مالسالا خیشو مظعاردص نالوا بیس

 ۱۳۳ یالیاالتعا نا یارک نالق یردار كحوک ثلوزخم ناخ هنخاناخ مرقد اشا
۱ 

 0 اشاپ ىلع دیهش تدادص
 ۱ روهظیسهروربم تامدخ هد رک دقا بولواندنرانادومف نوبلاق اشا مهاربا هلاراشم ۱ ۱

 1 ییاشاب لع دامادو هلغلوا لفاغ هللکلاب ندتل ود روما هدهسیا تاذرروسحو یرجشما
 یل وک یار یک كنئرادص هلغعلوا عامتسا ی دلوا هدن راکفا كما مادعاو لتق ۳

 ۳ قلا ش بوللوا داع.ا ندیتسه هحاسو دادرتسا ياد رهه هللا بلج هنو اه نوردنا

 یدلوا امضع ترادص ٌءورف سم ال اشا ىلع هلاراشم نالوا یونعم ريزو وریدهنس

e. 
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 ناطباضوءراذظءاردص هدننصننیح كنيرلاخا یرجیکی ندننبداوا یروفنم تیاذیسهدام |

 هجق رطرهو افلاوعفر هلیب یهداتسم یایاده یرلکدلکءهریو هنیراغا یرجیکی كنهیرکسع
 هلساف ونک. نرم قساتحو تلادع بودیا اتتعا هنصوصخ یاخا كنيابراو لما 3

 هدنیما یعاحراهنسهقاس تشهو حیحصت كود "هلتخروماو لاسرا راتاملعت هتالو هلعاب ۱

 قلوا هدنتراظن كنیرلاغا هداعسلاراد یناقوا ناشفرش نامرح تح یدلیا رادتقا لذا

 فاقواینمرح فاقوا رک !ندنرلقدلوا یلوتسم هناقواروما رالهاانوبصاغ مقاطرب هلدسح
 كنعورشمأن دام لسانت عطق بودریدلاق هیهرادا تئیه یییدتیا لیکشت هلمان یسهیساحم -
 یوادع وضغب نکل یدردنوک رلنامرف دکم هنسیااو رصم یخد هدننمض یلاطباو عنم -

 هرکص ندکدتیا لاقا سک هليا یهاشداپ برقت ندنغیدلوا لئام ید هبامد كفو یوق
 تحار هیارزو نالک هلاکو ماقم هدندم هنس قلا شب ردق هیهحنلوا بصن مظعاردص

 هدنترادص نامز زواجتم ندهنس ترد یک اشا یلع یللروج الوا بویمریو روضحو
 هنیراخداوعج تامهمو رثاخذ كجهدیا تیافک ءرفس چاقربو شملوا لئان هبهدادا نسح |

 تعانق هلکهریدتیا یناو لزع هدنروغا هبناذ تموصخ درحم یناذ نالوا شعا ته

 یا جوا اشاپ ناسعن هداز ییرپوک هدعب ردشمریدتیا لتق هدنرورم هنس قیر, بویقیا
 تاعوتخ اشا نامعنو یداتروق هللا لزع زکلاب تم هداه و .لضف بولو هدنراد 8

 لصاویامرف لت هله بوریدتسآ ینو لزع هنیرپ تافاکم نکشاوا رهظم ههداعلا قوف 19 ۱

 مهارباواشاپ ناملس رادحاسو اشاپ فسوب نالک هترادص ًارخُوم یدلوا توف نیزسقملوا |
 فالتا هرثک سوف یغد ندارزو راض بولوا لقسم تلع هنرلاتف بجومالب كناشا

 قمشا غوا ردو هب هح رب دبا لتق اقلط م یصاخایدلوا ربغم هلن زوص رب مالک ل صاح ردشع | و

 نیدارو نکشلوا قفوم هیهروربم تامدخ یک ییف هروم یآ هحو رب هلغلوا یداتعم

 مو هتساو یلامعا هک اخو رو رسه او ناکرا هدقدلو عوقو نایک هد لا 1 ۱

 . یدلوا روششلا 3

 هروم حتفو اشابلع دیهش یرادرسو كنو رفس روهظ
PY 
Eنوتلا كسب نوا ندیهاشداب فرط هنلارق جوساو ندقدلوب ماتخ یسهلسم هسوو  

 قفرت ید رکسع رادقمر و ادها تامزاول راسو رلتا یلطاسب عصمو ینلجرخ لو
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 . كنءروم ندنفیدلاق تیلوفشم هجتلود هرکص ندقدناق هداعا هنبناج یتکلع قرهلوا
 اشا ناسعن هداز لیریوک یسلاو هنسو هسلا هدنا وا و یدنالشاب کلا وشود یعلخح

 كناصع ناشلوا لیکتتو ربمدت فرط فرط ندنغيدلؤا رومأم هنیداتكنتاصع غاطءرق

 هلیرالوا یراتنواعم رهظم هنر ضعب بودیا اجلا هنتموکح كيدنو یرلفویسلاهی
 "یرلناصروق كيدنو كرانوب ًارخؤم قرهلواباغ یراهنیفس مالسا هعطق چاقرب هدزکدقاو
 -  هاشداپ هدنلئاوا یسهنس یدب یمرکیزو كب هلیسلا نیم یودبا شلاوط ندنفرط

 هروم كردیا بصن مرک | رادرس یبیلاراشم ردص ندارواو تعیع هیهنردا یراترضح
 3 رلیدلیا رومأم هنیدادزتسا

 سودرک نیزسقمراو هنآ رب کو ندقدلوا لخاد هلسهر زج هروم مالسا کف

 کردن ووریخستو طض "الماک هریزج عالف راسو نورقونوتم اقاهتمو یرلهماق یلوباناو

 لیدنتساهلتوق نواه یامنود هقشبندقدنلوا یمدتولکتت لاها ناشکرس ندیا تنواعم

 اش دعا لضاف هلیزاتفرعم یرلبزاغ هنسووو یرلظفاحم هیدقو هسیناحو یرلهطا هقوحو
 حق یافاضم یغاحنس کپ و یرلءریزج هقنولربساو هدوص نالق هدندی رلولکدنو هدنحلض
 یدنل وا دادرتساو

 باکرهلذل وا رور هتسلد ند a ام هناح وف ردفو هدنشآ تفوزا مظعار !دص

 رخیسآو طبض یی رالحاس كيدنوو یتسهطا هفروق هدهبآ هنس کیر ندنتدوع هنو اه

 ٠ كلا لیهست ینکرح هنیرافرط نادتسراج هلبسوو قحا یرحم قیرطرب ه هنسوب هليا
 ۰ یدیا نایمرد , نماد هنیراضحتسا هیرفس باسا بوشود هتسوزرآ

 هچع رفس دوهظ

 تاضیرعآیارجا و طوت ضعوربن دل هنل وا ترشابمهنسهب راع كي دن ووشاهسیارا واهح

 هنیراودنک یسهحدن كشاو ییغیدعلوا اتکا هل كەر وم یاس یرافدل وا هدکعا

 ا ناتلوا عاقبا هدهقباشنس ندننیدلوا زفاف لیا ولکدنو هدنراکدروک ینفجهنوقوط
 ۱ ةحارص ی راکجهدا برح نالعاود رر و هما وا برحلحاد هدر هسا زعلوا نضل

 : تنطلس یراداع ندکعد نوسنلوا نامضت ررض نالوا ثاربا هجرک | رایدلبا نایب
Eكم ریدر ووربک هی ولکدن و یب هروم نالل واداد رسا  

 . بوراتوقیراهطا هقوجو لیدنتساهدهسبا مولعم ینجههلوب یاکماكنوبو ینبدلوا كعد
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 ندنفیدلوا طورشم هلیادقورهماندهعو طوبم هنیرکیدکی راهطاصم نانلوا دقع امدقم _
 هرومو یدشود هنیدق مازلا هلا لئالد داریاوید ردقو یراقح هباوعدو ي كراولەچى

 ناج ناج هود ناکرا ندیا قوس یتسعالغاب ییئاط كنهدام بو وا افتکا 9

 بولوادنتسم هردقو توق تالماعم ندیا نایرج هدنس رلود یدالشاب هب هفاخا هبراهظا

 لاتفو برح جانم لاوحا ندا نوکیت ندنعیدلوا یسهدباف الصا ك.همزلمو هب و “لدا 3

 هدارغاب هلا نوب اه یودرا هلا راشمردص هدنلئاوا یسهنس زکس یمرکیزو كم هلذلوا
 یاشابییطصمهرف ۳ > رکب راید هدننمض یرخست كنسهطا هفروقو تضم یرغوط "

 هبنالوا نیمتلاب هنتسم یاشلپ نادوف هليا نویاه یاغود كردیا بصن کم قو

 یدلیا ماعا
 نیداشلب 412. یوا رصاص یشملق ندارو هدنظساوا كنا رورو هتبب 8

 یرلهعاط نافرط رکاسع هدقدنلوا برقن هبهموقص هعلق بونلوا روم هنفرط نومز |

 سمدنولتف لارنحرب هاب رکسع نمشد ردق كيب کیا قرلوا عقاو هرامر, ولتدش هدننبب |

 یدلق سا ید یسرو ِ ۱

 هدهسلا شملف روصت قعلوا موحه هنیرزوا ینودرا هجم مومعلا ىلع نوکلوا 3
 لصاو "الماک هس رح ترامپم هلا راپوطو ندنخادعلا یسهقراكمالسا O زوم 3

 قعلوا موم بترتالب هلئا تاممم و صقاو اعقاو یدمهنل وا تراسح ندشدلوا ۴

 ندریخأت وب هلتمج یفیدنلوب شمالا عمجت ید یزکسع كنمشد هدهسیدیا ولم رطاخم 7 ۱
 رایدشلرپ هلبرادادما نالوا هدکلک ندورک و رایدلوا دفتسم هدایزاهد راولهح

 نوامه تا وم مازىپىناو اشاب ىلع مظعاردص تدا

 یرلبرعتاممم یندیفارطابولبزاقراسیرتمهنهاکش« كنویامهرکسعم نوک یستریا
 یرحکیولوق لوص رلولهح هدحبص تقو نیک وا اهد یدنلق ناصح لرلیزید

 رایداباموحش هلدش هن رل سرم لوف عاص بو رتس وا ٩ تیپ مع هتخاس هنیرزوا یراسپرتم ۱

 یوطانا نالو هدنراهقرا بوسهلوا رادیاب یرکسع دونرا هداس نانلو هد راسپرتموب ۱
 تعحر هلسس یدامش كناشاب دمحا كروت نانلو یرانادناموق و یلاو یخد یسیزاوس ۱

 یر راوس رادحلس و هاس نانل و هدنناب هدفدلوا یروظنم كناشاپ یع مظعا ردص یرلکد یا

99 

 1 و

 تو 3 ی

TE 1۵  

SSSور  

 هل اولکدنوو هج بوسشان هرلاروا الصا مظعاردص نکل یدارارتسیا كمریدتیا 7



 تست

 ~~ : ا

 عر ۳۹

 نویام یودرا كنمشدو هناا شلر كن همالسا دونح تشک و هلغل وا دش بولیروا

 ۰ یدلوا ثعاب هنرالوا ولو باتصرف هننورد
  .چافرب كنمشد هلردیا بیقمتوناشبرب ی رکسع نمشدنالک هنیرارزوا ودنک رایرچیکی

 كنادعا ندلوق غاصو یتداهش كماظعاردص نکا راشا طض یرابوط هحلخو هبباط

 مانخهفاک هلیرام لا تمجر هرورضلاپ یخد رانا هليا لاردا ینکیدرک هننورد نوبامه یودرا
 لصاوهدارغاب مقاط مقاط ردق هماشقا نوکل وا قرهلوا كرت هدنرار, تامم رتاسو رایوطو

 هلو امه باکر تیزه ربخ رلیدلا سقعت بودا افتک | هلبا هللغوب یخد راولهحبم و رابدلوا

 هفروق بول وا هبجوت هب اشا لالخ ىطءاح دارغلب قل رادرسو ترادص هدعدلوا لصاو

 اوما توک یهنوط هباغاادعب رلولایرتسواو یدناا وریک رکسع ندیا ءرصاح یسەر زج

 نامتسا هجور ا ندنعوق و لاتقو برح رد یا چواو انتعا هب هرصاح یتسهعلق

 رب دلبا الاتسا

 مظعا ردص هلکع و رمصاحم یدارغاب را ولهحع ردح راتز وقط ی رگیز وب كس هک هنسیسل را

 هاب | هدک رک اسع نانلو یعم تبحصتسو توراسم ندنو امه تاکر هده ردا اشا للخ

 ۳۳ت

 هلآ نوشروق ندنللا هدلاح ییدتنا باتش هنمشد ٌهعفادم تاذلاب هلقاخ یسهرتاد ودنکو

 ۱ هلن | 4م سج تاک اکا نشد 7 بودیا ع راشم نسون قوس هدارغلب تااح

 رسک یالتبم مالسا رکدع هدهبراح نالوا مقاو ندنغیدناوب شنا نیصحت یتسودرا
 یدلوا مزلتسم ینسلوا راتفرک هبادعا "یدایا كدارغاب ید قانغزوبوب هاغلوا مازماو

 لوصوم هترادص ردص اشاب دم نانلو یحاشنو لوزعم هلا راشم ردص هندرزوا كي و

 یدروتک هبهن ردا واه یودرا بولوا

 اشاب مهارب داماد لرپشو تدرادص

 ندنتیدنلوب یجهطلاب نکیا هدازمش یرلترضح هاشداپ هک اشامهارایرمشون روہشم
 ینلیحم زا یساغا هداعسلاراد هجهرکص ندنویامه سولج بودیا صخم بسک هلبیرقترب

 لزع هدننرادص اشاپ ىلع یلیلروچ یدیشعا نیعت بسک هجلبخو شهلوا نیم هنصنم
 هدن ون امهیودراهادصنمقلسح افوقوم هدنسهموو نیداروب هل وا جاعزا هس ص ضعاو جارخاو

 میدقت هل سهطساو ها یوم رضح ضع نان وا مظنت نمضام یعازماربخ ندنغادنل و

 ًاقاعتم وروخاربم الوا بودیاتیدوسء تاربدب دجت هدقدلوا لصاو هن وامه روضح هلغمنلو

 < مپ
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 ض ۳ ۲

 ی ادیب < ۰ ك ۹

 0 نشحج ۰ 1 1
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 هلاکو فراعم باحاو دازاب روقوا هخداوا هلاراشم یدنا وا بصز یاقمماق نوا ف

 شالفدنررب لئام هباوه وقوذو لزابو یخس انشآ جانمو یکم ردبا تافتلاو ابتعا

 یالوا رہظم ید هنفرش قلداماد كردیادیازت یلاقاو برق نکن نوک هلو 3

 هلام دمع

 ET هل قلا ماک نداد هل.عافدنا كبرح لوانآ رب هحینمکح هط وسم فاصوا 5

 لاصحتسا هللا تعجامهنیرا:رافس لود ریاسو رکنا زلوا رولوا ماقمک ین هنک و دبا 1

 هرزوا قلوا یروتف بج وم كنهبمالسا دونح یششتو نکشلوا ناسرد نماد هب هطاصم

 نالوا رادقرت یمازبما دارغاب نکل یدلوا غارفشک تسد هرو رضلاب ندنغیدنلوا ماہ

 ناک رح یه بودیاالتعاهت رادصزدصهدنائاوا|یهنسزوتواهلکمتا تمدخ هتحاردتسا

 كنبرلتل ود كنملفو هرتاکنا یدیبا تع نع یغوط هب هف وص باحصتسالاب یتویامه یودرا "

 دارغابو راوشمط هلیعطق دودح ندنرم هوروم و شلردشارارف یطسو " ۱

 كرلاع ضمب عقاو هدنزفروک كيدنو هلیراهطا ه ةوحو کر 7

 هدناناوا ناشر یسهنس زوتوا زو كم ندع دلوا شدلوا تقئاوم راهظا هدر هیولکدنو

 نیلود هحنجوم طارش e نالوا روہشم هلان (یاصهغورزوب)

 یوو الام دیدح هلا اہہیلاراشم

 قرهل وا حلص دّع تالیدمش و هسلا رولوا لصا یه اشا مهاربا مظعا ردص

 هناعلاص دادرتسا ۹ ندقدتلف راضحتسا هب رفس تامزاولو نا ماظن هرکسع - 3

 نم یهحاص تیروبحم تح بودبا زادنا نانط یتاود عماسم هلیزوس قملف ترشا 8

 د هملق هحالرب یواح یابلوخلامو تیلست ولرد نوجما ی آ و لئالد ماطر 1 3

 هنسهدافا شورو ردشلا جرد هنحم رات یه الو هبسانلاب م وح یدنفا دعسا سیو هعفو 3

 بس ار ین هسدصقم قمرداق لود ت تاهو شلزاإ ندنناح یطعباض ینجارب هحنلقاب

 ۰ روم اوا نامخ یسلوا شب

 یخ ندارواو تدوع ههنردا هلیا مالسا رکس مظعا ردص هرکص ندهلاصم ماتخ

 ڭا هکتنع هفولع نالوا لولع بودیا تلصاوم هلوساتسا ربارب هلیرات مضح هاشدا

 صبقتت ردق هسک كس نوا هدنفرظ هنس چوا کیا كردیا انتعا هنسلدیا هدنام ا

 رولوا كعد E زو ترد چوا و ص رصع کیدلوا قفوم هنافراص 3 ۳



E,غرا  
 تک کد ا سس سر سس سرچ

 سفن ا تاضاقم وار زاوآ متن ۾ هلبا راهرو نکل

 ندنساشنا اددحم كنبراهملق شیو ندو لدب هدارفلب نكيا ندهلاح ضئارف كلا ماعها

 راما كنیرهزبسم یا زاغوبو هناخ دغاک یسیعاسمو تم بوسلروک یئر, یریغ
 هلیارامان وللثمو راسو حرف غابو دابا ربمو دانیونو هنمیظنت رلذوباه روسو هنتسهبوستو
 یراتح اولح هداتش مسوم هدرل لايو قانوق یرلکدلب| اشناو اس كننات وعو وک

 راصا هللا برطو قوذ بابراو امدنو ارعش كردبا سرت یراغارح هلال هدرام مایاو

 . یدیا فورصمو رصحتم هنیرلهدام كملا مایا

 هقوشو قوذ قلخ ردقنره بودیا نایرج هرزوا لاونموب لاح ردق هنس یتاا شب
 .ردصو ندننیدلوا هدنادم یحمدیا دللوت همخو هع رب تقاع شدکو هدهسبا شلاط
 حدق هل ندنکبدلیا تیارس هتلود ته یک امجا هباوهو تهافس ةجردوب كمظعا
 یاهو كحام هلوا ناشو فرش بحوم هحل ودو یدالشاب هغلوا مانا دزنابز یمدمو

 . یدلوا لصاح جاستحا هراشیاع ضعب كجهدیا تمدخ هلاقاوءاح

 نارا رقم دوهظ

۰ 
 ۱ ۰ ۰ 

 7 ینعل هدناواو راد اففا نالوا نکا ناصع نالعأ هی ومص تاأود یریادتفورپ هبلع ءان

 ندنرافدلوا شالا افاو وح یاهاش تاودو التسا ینامفصا هدنسهنس شزونوا زو كسب

 ها رالا تبع ضرع هیهلع تلود فاح تنس لها یایما نانلوو هدنرلفرط ناتغاد

 رکسع قوس ید هنبر اف رط سلفو هج وت ینلناخ ناورش هرادمانر هدمات ناخدواد ندن راجا

 روا وقسم نکل یدنلقصن ناخربهدنمان زا ونمشندرانایداد ید هباروا بونل وا طبض قرهنلوا يیز

  هبنس تناعاسی ال وطندن و هاب راغلوب شال رخت ین رل هماق وک ابودنبردو شا ابهنفارطارزح رحم

 قلوا لاتقو ب رح بجو«لاقولیقندبانایرج بودبا روهظتفااخم هدننب یتلود هسورلبا
 رحم هلطسوت یسحلبا هسنارف نکشاریو رارق هرفس نالعا قرهلوا لصاو هنسهجرد
 هدوهسور یرارب ماطر كلاتسغادو یراهعاق وک ابو دنبرد روکذمو یلحاوس رزح

 هکدسعا باما ندهسلع تلود بناح بودیا تماقا هدخامش اخ ناورشو قلاق

 تلخ ناتسغاد یدنلوا هطاصم دقعهلبراط رشكمالردنوک رکسعرسو رکسع هیلاوموا
 قوح كب ندنسلاهاو كتمظعا مقرب ندن راتکلم هدن ددص قلا روق ندهعش تف وک

 هودنارا ترک هدهاشااب ینغیدنلف كلر ههسور اسر ندهلع تلود بناح كتنس يلها



 ۲۹ تاعوقولا ات

 تاعو بابسا یاوقا یونممو یروصهننک الف كناشاپ مهارا تیفکوب هرخالابو تریجو |

 هنیرارزوا هیوفص ءالو نالوا شملغاط یرلعاتجا زکیم هرکص ندنوب ردشلوا |
 هحنکو ناورو ناهاش نامرکو نادمه قرهلوا قوس راودرا ندنرابناح دادغبو مورضرا

 ترخفمو ناش بجوم راشباو نوجا هنس تنطلس یار دا طش یرارهش زیر ۲
 مزاتسمیسماسم ءامد كفسهدومو یتیدلوا اوراب تتاتخ یک كنشک نوز هکلب بولوا

 ارسمشو هلیسارجا رانیآ رهش كردیا ماظعا یرانوب یقاط اپ جارا اچ یتاث و
 قوبسم همسج تاحوتف هلبوبو هغمایو ینزوک كقلخ هلساشنا راشرانو دناصق ندنرافرط

 ی تورو تاتو با هترااوهو تهافس هنوک ندنوک و راد داب وق کید ردع وقولا

 بوردنوک یحلباهلوبناتسا یانفاهاش فرشا نالوا تموکح نشن بی هدناهفصا ۲

 نانلوا طض ندهنس تنطلس بناح هلم ندنیدلوا ما هنماقم هبوقص تلود ىن

 یرکسعرس نادمهو یسلاو دادغب ندنشدعلوا هدعاسم هدهسا شما بلاط ییدر كرار

 هلشاخ كدارک | ٌهفئاط هدهبزاحم نالوا عقاو بودیا موحه هنیرزوا كناشاپ دمحا نانلوب

 تاکرادت ردخمرات قرق زو كيبهکهنس یستریا نکل ۰ یدلوا مزهنم هلا راشم رکسعرس
 بوق هیره رب هدنسهرصاحم ناهنصاو هلفعلوا کرک یرغوط هانقسا ۱ ۲

 لبخ ندناریاتالیاو اما هنشاب كهاش بسامهط یلغوا كننسح هاش نالوا شمشوواص -
 نوسلواهسیا رولوا لصنره هاشفرشاهلغم وب هدقمردشبقص یرایناغفا هلردبا عمجم مدآ

 قلاق هدهنس تنطلس تموکح هحوتفم كلام ندنغیدلوا روح هفمشونوا هليا هلع تلود
 . یلدا هلام دقع هاسهطمساو هلا راقم رک 8

 وامتشا بسک هلممان هاش ردان یرلدرکص هک لع ردان نالوا یسد كنترشع راثفا
 كناربار وشک ن دنغیدلوامدآ رب یحاصدیدششطبو مزملا یوق عماج یتعاجش وتساکر دعملا

 ینتمدخ كسامهط هدازہش هلبا رتسینورد رمضم طقف بولوا مزاع ه هدافتسا ندنفلناشٍرپ

 ندنقلخیسهلبق كردیابقل# هلببقل ناخیلوق بسامهط یتسودنک هرزواماجا ؛دعاقورابتخا
 موحه هنیرزوا راسناففالیا ودرار ېک ندماجحا نانالبوط هنشاب كهلا راشم ؛دازشو

 هنصلخح كنارا كلام راسو ناهفصا هلفلوا رفظو زوف لئان هدنابرامنالوعوقوو یدابا

 . یدلوا قفوم

 هلک | اعدتسا هاش بسامهط یدر كکلام نانلوا طبض ندهبلع تلود فثاح هدعب

eناهاشنامرکو زرږبت هدزوا یقق هدهنستنطلاس تموکح یرانلایا ناورو سیلفو ناو  
 ا کاج فون ۳ 7 ۲ ۳/۹ ناز هل ٩
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 ىلع ردا e iT نشمنلو ترشاس هنسهلحم و تقفاوم هتسدر كرلتلایا نادمهو

 - روهظ كنلع ردان روکذمو هنکیدلبا ترشابم هبهنامصخ "هلماعم بولوا عناق هلا رانوب
 هنفبدجآ رفس بوبالک | ینخیدشلانف كشيا اشاپ هاربا ینبم هنکیدنروک شهدم یجورخو

 لالدتسالابننندلوالباققمایوب زوکه لقلبال ووی رفت هدنقح ودنک كاقلخ هد هسا شلوا مدان

 یدتریدروف ودرا هرادکسا هلمبمصت قملوا تکرح هنیرزوا نارا اعم هلبراترضح هاشداپ
 راهظا یرلترضح ناخ دما ناطاس ندنغیدلوا قفاوم هبیهاشداپ جان تکر حوب نکل

 هدرادکسا هرورمغلاب هلسملا نیت یفجهلوا داسفو هلتف بجوم کرک نکیا هدکعا للمت
 : یدلوبعوفو یرایرهش لق هغاطوا بوصنم هدنوناه رکبسم

 هب ورطاب هعقو روهظ ۲

 یسود- کهن و اه یودرا هاک بوم ا هنیرغایبزوس نویاهتکر ح نژادما اشاب مهاربا

 زو كس هدلاح ینددلوا هدکعا نامز رایها هلی رلهعااش یهو و دا یا 3 هاکو كمتک

 ميهاراکنوج . یدلبا روهظ هرومشم هتف هتفاهدنطساوا والا حیبد یسهنس چوا قرق

 كهاشداب اشابینطصمواشابلعیرانکی و اشاب دم جنک لغوا هدمهو یسودنک مه كنائاپ

 دم یداماد كحوکو نادومق اشاب ینطصم قامق وایداماد لوس كنسودنک و یداماد

 یخد تلود ناکرا روصق بدلوا یلاع ردص یادنتک هاسهبا لک راک ییا مور اشاب

 . رصح هنتامباوتو هنسودنک یتلود عفانمو هلابقا ردقوب ندنغیدلوا هدنمکح یتاخ یسهرثاد
  رایدیا یتمتم ینتلود لاوز هل یراهدیدناسحا بویمهدیا . لمح راهسمک چیه کما

  كناشاپ مهار اویورص تایشحف ماطربهدنتحت كنبرلغارج هلالو كانیراتحاواح صوصخاب
 ۳۳ ام نالوا هدکمرکود هجا تراقمشا بولا نوتلا هراتداق هد هناح دغاک
 هنسهحوزنالوا لاح و نسح هحاص كندا نسح یلالز یسضاق لوداتسا یتح یدیا

 باس هتلاختشا كن هتتف لبتف نالوا دعتسم هلبا مات هدادعتسایس ۱ ضرعت هليا هعنصم لح

 ۱ یا دیزباب ناطلس نرراش ردیا نایرح لیلا لیوط ةرقفر هدسات هنسلاود یدلوا

 - نالوا کرم نناشک یدب نوا دوبنرا رش کیا هدنمان هورطاو یلصم ندنسهمدخ

 . مسوت لاحرد ینابصع ٌهرتاد دادعتساهوق بقاصتم ینررالا تواقش ملع عفر هلبرلهنوع

 یرهراح هدعاق بولوا تک عم ینادیم تا عقاو هدنطسو یرلهلشق یرجیکی هک |

 . كتفلاخو ناصع قهراقج ناغزف اریز رابدلبا جارخا یراناغزف نالوا هدراهلشف هرزوا
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 ۴۱ ۳ ,AE تار ا د

 ءاشداپ هدقدلوا لصاو هتلود عمس ربخو یدیا هفورعم تمالع نمّضت» ینکیدانآ 9
 رایدل:ا تدعج دقعتل ودناکرابولل وا را صا هنیارس نا ندرادکسا يران

 نالوا هنهاط اشاپ مهاربا هدهسیا یدناوا ثبشت هیایقشا نم هلجارخا فرش غاج 3
 .مظعاردص نالوا یرابولطم نسخ اط وللثم یتردمهلوا یرأت هلسس همع تر
 هادبع مالسالا خشو یراهلازا كنادختک دمو اتشاب ینطصم نادوقو اشاب ها 3
 یرلت رضح ناغ دما ناطلس هلغءامهل وا ناکست هان شنا یخد هلو لع كنيدنفأ

 یدلوا روح همیلست هرات رضح لوا لاح دوم ناطلس یراهدار ردار ینتنطلس ن

 هدنتهتسش نوا زو كبو دلو هدنسهنس ترد AG كم هلاراشم قلاس ناقاخ 13 ۱

 قرفوشهلوا ملخ ی وک ینشب نوا كل والاعیر یسهنس جوا قرف وشا «بودا سولخ 3

 ردا نفد هنناي یراردب هدنسهب ر عماح یی كردیا تافو هدنح رات زوقط 8

 هلاراشم هدهصوصخ "هلاسر ینیدلا هماق نمضتم یتسهعف و هثردا ثموحیم امن ۱ ر

 ضرعم هناخ ینطصم نابطلس یزاربار نکا هدازبش یراترضح ناخ دا ناطاس ٩
 یرلکدید(ردلکد سانم نادنج زکمریو لابقاو ذوفت ردقوب هبیدنثا ءاضیف) هدنحبصت

 طخ نالوا رداص بور و زول هداملاقوف هاشاب مهاربا ینودنک وتا ر ۱

 ی یاهو هلغلوا هدهحرد نالوا قوسم یاعرکتو تافتا کدام 1

 لوس اد هنلاوحا ءوس كمظعا ردصو شلوا قدصام كم رش و ( هلمعبیتح

 لوق ین راهحض تادافا كنيدنفا هللادمع مالسالاخشو كناملس ناطاس یا و

 (رویلیوس راش اف هدنقح كنسیدنفا مالسالاخش ) هیاشاپ ميهاربا ادعام ندک دنیا
 اهد هحنساضتقا یرلهرحم رادخا كموحو رفج بابرا هبلاراشم یاشاپ هلسلوا شعد 1
 هبا تافطلت دریزآ یخد هبیدنفا مالسالاخش بوریو باوجوید ردقوج زلایقا نام |

 ردشلبا راتخا ین رط تازاحم |

 یلغوارب ندنیرمعم هدنمان كب ميهاربا كناشاپ دم جنك هداز اشاپ مهاربا هیلاراشم ۱
 كنبا ساحاس ناغارحو شلوا تاج ر ردق م را رک ندا زوتوا زویکیا كيب بولوا
 عا ردنا: شا هل.داقوا “هلو كنىدج توذنآ تماقا هدنسلاب نالوا هتل شب هدننای " ۱

 لات ارز ردیورم ینیدلوا لی هشت كلا ید یابقا تنها و
 تولواندنسابحا كاهل ایم ومريم شع اردا تاقالم ًاضخ هک دتک ه اغارح ینا ناخ دوم ۰

 هدننامزثلا ناخ ینطصم ناطاس هکیدیاردیا لق اشاب روز ندبا تافو نکیا مرطاخش :



 غرا ۳

 باطخ هنسودنک موحیم ینطصم ناطلس هلغملوب ندنتاوغا نویاه نوردنا كب مهار

 بوروتکر ان وتلا هبروطهبروط ًابدامهمردپ یدیا فیرحر شالقكي كدج كنس) بودیا
 شیارید (یدیا رایاما هزبوید كدیا لق ىنلا كرك هتشنا ید مردبو ردیا مرد

 لوا ناخ دوم ناطاس تنطلس
 . هدهسیا شا تنوکس بسک نتف مطالتهلسواج كنىراترضح لواناخ دوم ناطلس

 نکاآ تبونرس یسربو یجهوهق یر, ندنسهفاط دوبنرا هکهنورطاپو یصم
 مرق تح بوشا ندشاب یرلطلہستو هلخادم لس هلیرالوا تواقش یاوشس هدهنتف یانئا

 ینلادختکل وق یراودنکو راشهریدتیا هج وت هنپ رل ختم هلس ی راقل هدو و نیتکلم هلفلناخ

 ۱۳ رم ماتب یدیآ ناعلوازادنآ دنک همسفر بصانم ولام یللاو لیامورو
 هدنکشوکناورهلسهناب قفلوا هرواشم یمهللسنارا ندکیدلبا اضتقا قملوا لاحمتسا

 روبزم هلیسهطساو رارداب یجناتسوب نالوا شعارضاح هج دقم بونلوا سلجم دقع
 نسح یلال زنانل وا بصن یرکسعضاق یلوطاناهلساعلا اقشاومادعایراهنوعوه ور طابو یلص وف
 "هلذخ هلسادوساماقتناذخاهدنرو نوک جاقرب یدنامانکوالجارن وللشمهاربایلدویدنقا
 دیدانص یاقدصا بول, راقح فارش غاحنس هدهسیا راشلوا ناصع زارفا ع اقشا

 وتع نوناکو ارجا ینشاک یر بو تاقا هلا تلود ناکرا قاغاو هب 19

 ید وا افطا یراناضطو

 نارا هبراحم لاوحا

 لعردا نالوا یلالقتساو نطلق بیسو یسالودلا اعا كهاش تنسامهظ

 هش ا بقلت هلسقل ناخ یوق بسامهط هرزوا ماا هدعاق هکناخ

 صالختسایحد هلاراشم هاشو تع نع هساح راهدق نوجا كملا e یاناغفا

 دادن نکل بودیا تضمن باكر كيرحم ىرغوط هنادم هلیدصتم ثوروم كلم
 و ك هدمزر مزب یتیذلوا زاسبئرت هليا اشاب دحا یسلاو
 هحیلص یادتسا هرورضلاب هلغمنلق طبص ندهللع تلود بناج رارکت ید یررش زیربتو
 ناورشو ناورو قمنلق كرت هه لاراشم هاش یراتلایا هادمهو زبربت ینىم هنکیدل,ا رادتبا

 طارش ناخ ىلع قا یدنلوا هدهاعم دقع هرزوا قلاق هدهلع تلود فرط یراتل ایا

 ینوب هنلبصحت كننارادمکح ناریا نالوا یئورد رمضم هدکد لیا عالطا بسک هیهحاصم
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 حبق یهلاصم دقع نیزسقمناق صیلخت الماك هيوفح ةعدق كلام بوديا ذاختا هلسو
 هراوخ رش هليا علخ یهاشو دراو هاهنصا هلا ریس تعرس هردیا عیشلو نعط ًانلعو 1 ۱

 هبیارمکح ماقم هل.دا یلکو هاش یتودنک یفلجالاب هتنطابس تخ ینلغوا ناناو
 قیدلبا هرصاح یدادسهو موج هقارع هليا مارا تن هادعت یدنوا دعا

 اتشاب ناهغ لاب وط قلاس رو دص یسلاو مو رضا هدقدل وا لصاو هتل ود عماسم یربخ

 زو كم هلاراشم زکات را هلغمنلق ریس و بسر هرفو دونح هم و سصز رکا

 ناشیر ومزهنم نارا س بودا هراح هدلګ بی رگ هدادغا هد رفض یمهنسیلا قرق

 ةلبولخاد هدادغب هبنامع رکاسع هلسلوا نازیرک هنادمه اع وزع ید ناخ ىلع ردانو ِ

 ندنفیدمهلوانیما نداشاب نامع رکسعرس اشا دجایسلاو دادغب نکل یدلوا لئازء رصاحم 1

 ناو هدنتسم هرورضلاب هلاراشم رکسعرس مات هنکیدلیا لاقتسا ردع رتاخذ تلق ۰,
 یلع ردات  یدلیا تدوع هليا هلبلق رکاسع یغدسودنکبوریو فارصنا نذا هیارما _ ح
 ندنیدلوا مدا روروط رک دوش مادقاو رولوا روتفم هل همر جو هلذلرو ناخ ]

 هلا یراوس ییدامبهدیا عجهدقدلا رخ یتغلدل وا هدنراف رط هلوکر ک كہنااراش مک 11

 هتسخ كناشاپ رکسعرسو یروهظ تغب هلهجوو كنمشد یدیشتپ ههنا رکاسع |,

 شوج ندنغیدملاقناکماو نادبم هلاتقو فص بيتر هلزاتهج یسعلو اهر هلیا ناورتخم و و ۱

 هنسیمتریا  یدلوا نانج یوس مزاعًادبهش ید هللاراشم رکسعرسو ناشیرپ هبا ]|
 فص نالوا مقاو هدنراوج ناور ید اشاپ هللادبع هداز یلیر,وک نان وا بصن رکسع رب
 رخسآو طض ندنارا تافاضم هلغلوا مزاع هرخاراد ادهش یعدوو مزهنم هدف دقاصم |

 هنیدیص ورد هنس چاقرب ناخیلع ردان هیلاراشمیدایالاقتنا هماجم"یدایا امکانات ۳
 نقشو كرد یک ودیا لا لوا یامز كعا مار هریخیسل ماد تطاس یاه ینیدشلاچ < م

 وش بودن" عج یعاحا دیدانص و اا هج ابو بسر ناود یلاع رب هدنسا رم ناعم کما

 هل متل اغورپادت هرم نکشلوا ناشیرپو وع ناربا تلود :هکیدلیا زافآ هتباطخ هلهجو

 طو سم دیدج همجم تنطلس رارکت كلام نالوا هدید التساو تدوع هنلاح سا |

 تلودروما وادار دش اب نت | تحارتساو تعحر همنطو نژادع یدل | ۳

 یزکلاباختا تقال بحاص رادمکحرب ندهراس دوخایو ندهوفص ٌهلالس ا:

 . مرايا وا ۳ 3
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 O غرا ۳

 . زاسهلولو وید زللالوق هاش یریغندنسقرهلوانابزکب یسهلمح هلراضح هنیرزواكنوب
 تشک ةعلاطم فارطالابو تحلصم ربخأت نوک چاق لاقمل ادک ات ید هلاراشمرلیدل وا

 کیا هزس یخد من هدنرلکدلب :ارارگتیراقاس .یوزرآ هک ارخوم نودا یرللا
 a ؟ککعملا تعس هبهسمک نده وفص هلالس نزادم یسحم رب ردراو مفیلکت

 یمهلمح نمم هن سېد زکسلم هلا ناما یو ککخ هدم الر یمفاور بهذم یسحنکیاو

 ریرس سلاح هللا تارادو هنطنط لاک هلاراشم هلیرلعا قاثمو دهع هنیرزوا راطرشوب

 هدننامزهیوفص ناهاش بوردنوک راحابا هبهلع تلودبااح هرکصندنو  یدلوایهاش
 كمرتسوک هقاخ ینتسلاغ راثا طقفو بلطیتسلوا هدهاعم دیدحم هنیرزوا دودح نالوا

 تهاذم هدشرش مرحوقردصت ندهلع تلود فرط یرفعجبهذم یدلوا كالاسنوحم |

 هنلاسراو بسصن جاطاربما هليا ناریاجاخ و ینهلوا صیصخ نکد رب وللثم یناکرا همیرا

 شعاص واندن رله راع نا را هنس تنطلس یدلیا هوالعیخدیب راط رشیسم ر ورب هدعاسم

 دیدجح هللا هعدقدودحندنک ودیاشل | هبرجت یخدهرکوب ینفجهلوا جت ی هدیفءهجیتن رو

 یازعا هاب رطماش كج اج اریماو یتیدصت كن رفعج بهذم قحا بود اتقفا و «راهظاهحاص

 اررکمندنیفرط نوجما راهدام وبو ماهفاو نایب ینفج همهلوا زاج "اکلامو ًاعرش یراهدام
 دنه ید هاشردا تومهبر و هطبار هحلتص هدهسیا یدنلف مانعاو تس ارفسو املع

 ساق دلا 6 راتخ ردف هتف شا ترد هلغلوا تلوص یاعهر هنرافرط

 هحک دهع ضقو هسوررفس روهظ

 ردات "الماک ین هراس عقاوم ا درد یرلکدتیا طضندناریا كلام راولهسور

 دقع یواح ینراج داوم ضسو یقافنا هنهلع هلع تلود لباقم کوو هداعاو در ههاش

 كمروتک هلعف ندءوق ینرلوزرآ و تب نالوا هدنقح هبباراسو میرق هلبرالیا هدهاعم

 یسهعلق قازا یسیرب ككردیا دهع ضقت هدنرخاوا یسهنس زکس قرق زوب كيب نوجما
 هتل ودرد ربخوب رایدلبا قوس ودرا وب جواهنیرزوا یزوا یسحنجواو میرف یرکیدو

 نیعئو بصن مرک | رادرس اشاپ دم رادحلس نالو: مظعا ردص لاحرد هدقدلوا لعاو
 ۰ هدک دلبا تلصاوم هنسارح یغاط ابابو تم رع یرضوط هیهنوط هلنونامه یودرا قرهلوا

 تارک اذم ینبم هنعوقو تالافغا هلیئروص طسوت هنبلا تاذ حالصا ندنفرط راولهحم



 مرشالب راوله نانیروک طسوتم تیاهن بوشلوا تقو راما یآ جاقرب هلبا تابواصو
 رادرس رایدلبا تردا هموح هبهمالسا كلاع فرط فرطو توادع راهظا ةتبایحو

 ی ندٹاود لاوحاو یم شمقیچ هلثرادص ةعفد ندقآرادحیلس هعدقم هلاراذم م ۹ 1

 هدندادتسا دی كنيدنفا الاخ نایعیسادختک ریزو لاصمقترو قتف هلدسح قتلوا ربخ

 نکیا رونلوا هااکم هلبا رلوهحم هدلاح ینیدلوا هدنساتشم یغناطاباب نویامه بکوم یدیا

 هراولوقسمو هقدنلوا  بلط هبرح تامهم ندنفرط یرارکسعریس نیدووردنبو یزوا

 ینهاصمم ظن هبلاراشم فاتن هل هثدنلق رابخا یراقدنل ود هدقمل رضاح كرل ولهحیم و ی +3

 یودرا ا ماتخ ا ردقو لع هنعل وا فالتا یربم ام هدو كرەلىب ررقم

 هدنزوهظ هضف سکع یتیم هنکیدلکهرو نا یوم ردکچ هديا تدوع یخد نام

 نسخ ا رد ووا لوتقم ید روب یادخیتکو لوزعم هلاراشء ردص

 یدلوا امظع ترادص لئاناشاپ ءادع هداز

 بولوا تاذ رب لفاغ قداصو فرصتم تبا ادختک نانع هرا هحناقاب هلاح شور
 یاد ا ےغواهالب ینشاب و مهو كتلود م ھه نکا رد مم دیا تئابص ی هب ریم الاوما

 نوربلقو یزواو قازا یساعلو رک ڭا باسا ررح هجورپ رواشالکا

 راولوقسم ندیا موج هعرق یدلوا مزلتسم ین وا راتف رکهنمشد "یدایا كنپرلهملق

 ییراءالواو لابع عرق "یلاها هدهسیا رایدلب هلوا یدمتزادنا یاپ هبهریزج نورد هجرکا 3

 نمشدو شفای هلیرللا ودنک ید ی رلهضرا را بوراقیچ هراغاط رورلا بعص -
 ندنرلقدلواش | م اها سف بصا هزحعآ و رارض 2اماودلا لع بول ریاندنفار طاكانیرکس# 8 1

 هدایز ندکب ا یراطاست كن هروب ضم *یلاها لرکو هلیبس رتاخذ تلق 4 درک |

 هدکمنا دورو هیناعع رک اسع جوف جوف ید هيهفکو ندنغیدلوا فلت یرکسع وقسم

 كرديا برحو قارحا یراصماو ندمو رلیدلوا روم هتعجر راجا راح ندنعیدنلو

 رلیدلبا تدوع ندلو یرلکدلک 1

 هلراوبسورموجمدجت برا ا مادقاو تریغدایزكي هدکل ریکیقع راتاتنارداههفاممم
 یدلوا دم "یشرب یربع ندنسارح كعرفو ندنسهریثک تافلت
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 هقرف تودنا قوس ودرا لوق چ وا هنب راتهح نیدوو هتسووو شب ید راوهحیم

 هدزوا ینیدلوا روطسم هدخحراوت تالصفم هدهسلا یدلوا ردتقم هنبرخست كشب لوا ۲



 مراد ِ ۳5۹

 ردصیسلاو هنسوب ییهمسج هق رف نالو هدنمکح یرلودرا كوسو نالک هن رزواهنسوب

 0 بابراو امعز كنهتسو تلایاو قلخ یسهرناد ودنک اشاب لع هداز مکح لا

 نیدوو شلا مزهم هلبا شحاف مازهنا هب راحل ا یدل بوسا وشراق هلا ی رک يلاکوکو

 وا و ر اشاب دج ضاوع,یرکسع رس نیدو هدنمشدندیا موهه هتهج

 یقطصمدبهش ردص هداز لیریوک نالوا نب.ءل "هنصالختسا شم :هلکللاو ىيا مورو هلغلوا

 رفظهنیدادرتساوحتف كن هم وقم ةعلق افيد رت هنیدادجاو ابا تىقفومىخد اشابدمحا ىلغواكناشاب

 رلیدلوا لاکنو رهق رهظم هدف رط نک را ولهح# لوا كنح ردهلفلوت

 هلادبع مظعاردص هدکداباتدوعهلومناتسانوناهیودراهلل واح كناتش مس وم هد هقناسهند

 زوی كيب ین یسهنسیجنچ وال رفسیدیشلوا لوصومهترادص ماتماشایدمحم نکیو لوزعم اشاپ
 هنیراتهجردنبو يرق یخ د هنسوب راولهبسور  یدایاته نعییغوط هننناح هفوصهدنرخا وا یللا
 ههر, زج نوردیک ی هنسنک بودیاطیضینسهعاق روا هقرف یحرب هلکعا قوس ودرا کیا
 اعمتحم اشایدمم یرکسعرس هفک هليا ناخ یارک یلکم یناخ عرق نکیا هدنرکف كمرک
 یراقدل وا قفوم هنمشد ُداعا هرکص ندنعوقوتالتاقمو تابراح نوک چاقرب بویلوشراق
 شالاعاجراو هعفادم هدنرانک هلروطاشاپ نامعن یرکسعرسردنب یخد یهینان ةقرف وللثم

 ولتلکهدرارضا نانلوا عاقبا ندنبناج راریکقع كرک و هدنابراحم ءارک ك.هقرف کیا وبشاو

  ههظفاحم یرهعلق نوربلقو یزوایرلکدلبا البتسا امدقم هلتهجو وهنخیدلوا عقا و یرلتافلت

 ندنناح هلاراشم رکیسعرس ءانب هنراکودیا شما رازف هلختااب ندنخیدلاق یرلتردق
 یراتسارحو ظفح بایساو لاخدا و لاسراهمالسا شوج لاحرد هراهعلق روک ذم

 یدنلق لامکتسا

 هوشرخو هیداهم بوټ رل 1 كنهنوط اشاپ دم ضوع یرکسعرس نیو
 عنامالب نویاه بکوم هلیسلوا شالا ناشیریو مزهنم ییراودرا هحم نانلوب هدنرابناج

 نیصرتو مکح هلبا هیوق تاماکحتسا ندنباج رلولهجمو نانوب هدننورد یربن هنوط
 حت هلبعوفو هديدش تابرام بودیا ترشا هنسهرصاحم كتنسهعلف هطا نالوا شمناق

 یدلیا تدوع هلوناتسا هرزواقلوا نشناتشم قداسر نواه یودراو یدناف رخستو

 هرتلکنا نوجمآ نیلا تاذ حالصا بقاعتم ینسملوا داسشک هبراح باب هل اراولهبسور

 هكراولهجم بویعوا لوق ندنباچ راوقسم هدهسیا راشما طسوت ضرع راولکنمافو
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 یرابتیانعو مانا مواع» یهجرد كنيرلتهافتساوت+اقخ كرلنا یدشعلوا راتخا یلعسوت

 هکعا طسوت راهظا یسحیایا هسنارف ءرکص ندقدلوا نایامن یتاباغ كنهلع تاود هلبا

 ین رانمشدوهسومان لاک | هلسامهماع ثلودقترا هدنقع یجتف كنسهملق هطاو یدالشاب
 یادم واتقعاومو رب رکت یتسلا هدعاسهحلص هلن ندشادلواشلوا قوم هربهدنو رهق

 قیرطیلع ین راقجهنلوب هدنت رویم قلوا لخاد هبرح ید یرلودنک هرورضلاب هدلاح

 نالوا عقاو هعفد کیا هدقساوقباس رصع تلود یالکو یدایازاغا هکللا لییذن هفاخالا
 ششروق یرازوک هلکما هعلاطم شرد یارضمندبا ېت ره هيلع تل ودندن راهب راح هجي

 هنس هدلاح یرلقدلوا لاق هنسلوا حلص لدم هرزوا هشاس تنه كرفس وشا ندنعادلوا

 هرخاف تشفوم ولام یټ كنسهءلق هطا صوصخابو راتیرفتم نالوا عقا و هدهشاس

 تشهناجینسعلوا حاص دقع هنیرزوایرلاعدت-او باط نالوبعوقو "ةحارص كراولهح« و

 ریغورویغ اشابدم نکی نالوب مظعاردص نکل یدیاراردیا بیغرتو قوسو راروایب
 یراداباودرط هنناحوشراق كنهنوط لراولهحم هاصلخت كدارغلب ندنغیدلوا تاذربروتفم
 كرديا مانشدو تارطاخ ماس فده یتتفادص هنس هدیابوو مامها سه بصل هنعوصخ

 تافلتو بعت ردق وب نالوا راتخا نوحما یربخسآ كنسهعلق هطاو ترساحم هبرح ماود

 قم هندصقم كملمهللوا راخذو تامه لق اربنو قلوب لوي هنحتف لدارفلب درج

 راکفا شیخ دارهبدردتصررهو تقو,هغاضا ت وم هدهاعم دقع باطع لو ۷

 كنوياه یودرا بولیدیوآ هلبا لعلوتل یسحلیا هسنارف هلکٌعا تأرج هتحو ترا
 لوزمهلاراشم ردص ةت هدنبرقت به مسوم . یدیا رونلوا مادقا هنمزاوا لاک ا

 كماسردص هدهسیا یدلوا لوصوم هترادص ماقه اشابدم ضوع ا نیدوو

 الهشماقمع اق نوباه بکوم هدورضلاب ندنفادلاق ناکماو نامز هنیربغت كه رط ینیدتوط

 هدیدج ردص هدهنرداو جارخا"ندلورناتسا هدنرخاوا یسهنس رب یللا كہ هلیا اشادما

 ید وا ماست

 لدارغابًاعمتح بوبا قیرفت هبهدیدع تاهج ینرلیرکسع ٌُءوق هنسوب راولهجم
 ترابع ندشک كبناکس شعب هلیرالوا شمریدشل رارق ینعالا وق هدنف رط یسهظفاحم

 بوریک هنا ماکحتسا هدنجراخ تعاس کیا كدارغلب یسودرا ایرتسوآ رب مسج

 شب ترد كنوباه بکوم یدیا راشلوا بقرتم هنیدورو كنهمالسا یک



 غرا ۳۸

 ۳ ا لات كما نوخش ندنراقدل ۲ ربخ یندورو هلع كلتعاس
 عیبد یسهنتس کیا یللا زوی كيب هکه جک لوا نینلوا یسهدرکقیقح كمظعا ردص

3 
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 | نوما قموط یزاغوب قجرازاب لوا ندنس.د ردسجک یجنهب نوا كئلوالا

 قاط اط هب رک فلاوطراسو ینارفن یرجیکی اقا همواشاب ىلع یسلاو یلیا مور الوا
 قفش اهد یلوا قرف یدلیا تکرح هدشب تعاس هجک ید مظعا ردص بوللوا قوس

 یهاظ ید یرایالا نمشد ندبناج وشراقو لصاو هزاغوب نالوا رکذ نیزسککوس
 هکدشک هلکمنشتب یرارکسع كنفرط ینردیبو یدسناق ترشابم هبهحلسا لا۶ا هلغاوا
 ید, نوا ردق هماشخا نوک یستریا مالک لصاح یدلبا دادتشا سک لاتقو برح شتا
 هدهسیا یدلبا مازاتسا ینهحفاکم كرت ماش تملظ تیلولخ بوناوا ماود کنج تعاس

 استعا هیهمهم عقاوم ُهظفاحو مارآ هدرارپ یرلقدنلوب هیرکسع فوندو اماو ارزو

 . رایدلیا مادواو

 ناو هدنتعم بوت هراب سلاو سن رب نالوا یادناموق ارتسوا هدهراحم یاشنا

 نکیشلک هنسهجرد قتلوا ناشیریو مزینم هبلکلاب هلفلوا فلت یخد یسهبنرصیات كنودرا
 هلا ینادناموق لاحردو كرهشتپ لارنجرب هلیا دادما ردق كسب یرکب بیرق هماشخا

 . ندنشدالکا ینغج ه.ءهلوا هعااد«بایتردق نیزادم هدهسا شعاط ردق هءاش تقو قردلا

 یدلبا تدوع كرهک ود هدرالو و كردیا كرت ین راتامه» شک و تعحر هدنفانارف هحیک

 بوصهدیامارآ ید هددارفلب هقشب ندنراقدمهروط هدراماکحتسا یرلکدتیا اشنا امدقمو

 . رایدلبا رارف همناح وشراق ندرابر وک نالوا دودع

 تعراسم هنسهرصاحم كدارغلبو تکرح ندنسارح قجرازاب نواه کوم هلعءانب

 ندنراکد ہر وت ک هرطاخ السا ینتمجژا كنبراودرا نالوا مزهنم هسیا رولهح« بودا

 ماست هلیا هریو كنهموقیم ةعلق هلیرلوا شمالا انتعا نادنچ هنمیکحت كدارغلب یئان
 یادم تامزاولو لافغا نوک یتاا شب یناکرا نوباه یودرا هدننمض یارک اذم یلوا
 1 : نایاب یاس و و كنم ءرکض ندک دریا ۳

 بولاوا توعد ندساح نواه یودرا یسحاپا هسنارف ندیا طسوت ضع امدقم

 هللا قح نوع یدشمالف فقول هداروا ردف هح دیا ناعآ برح هحش هدندورو هشس

 هلایعوم"یجایا ندخیدلوا شلدیا هرصاحم یسهعاق دارغابو ربمدت یسودرا كوب كنمشد

 كل هبنس تدطلسندبناج رب ومادقا هب رحو كنج ندفرطرب بوناوا بلج هبیهاشداب رکسعم
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 ۳۹ تاعوقولاع اس "

 ۰ یدیا رووا ماہفا هلسهطسا و هل ایم وم "یلبا یحهعا یو ندحلص قفاوم

 هایم و دارغل» حتف

 راساحو ناتسرصو دارفلب هدلاح يبدلبا بره هنوک قرف هرصاح مایا هلرو تول

 یطرش قمالو ملسا و كر هبهبلع تلو باح یسضارا هوشرراو راز نالنید قالقا 3

 ی-دل والایدامح یسهئس یيایللا رول كم بول: :رردشل رارف هلاصمدقع هلا هراس طئارشوآ

 . یزلوا لاد ہدارغاب همالسا شوج هرکص نوک شوید داش کد 8
Eبنویس د ۶ و ی هدناب ی  

 راباط راق 8 وا ۳ لصاف نو ما نت 0 ا ر ا ا "نيا
 هدنزکد قازا رلوله سورو قااق هن ر ڈاب ول ثاب بولوا علا هفرطرب چهوللثم باس

 مظست ید هلیارلتا هل راستعا هع دق دودحو یطنارشكماعا اشنا یسهنفس كنج

 . یدنلوا هلاصم

 رد هلغلوا اعور هدن را وح نوح یسودرا وقسمر كاشک كم ناسکس شم

 نوک چاقربو ترشابم هنسهمفادم هليا هیمالسا رک اسع نالوا هدنسادناموق تم یر
 يلع جنک یسلاو وزوا نکشغا ته هتبضا یک ور هلا كنحو برح تاودا لامعا

 صا فالخ هلمتارفن یحناتسو ردق كيب نانلوب هدنتسمو یتاخ یسوق اشاپ 9
 هدک دانا هدهاشم ینکیدلبا هطاحا ینارش یجاتسو ی لوا كذح ردو رادّتا هم و

 تفکوب هلکتا رارف یرغوط هییزوا نوسروطلیوش كما تریغ هصیلخت یراهراچب
 یدوم یتسلوا نمشد دی راتفرک كنتسنهماق ناتوخو یداب هنتعحر كنەمااسا شوج

 هلیسح ققلوا حلس دتعو یدلوا دراو هدنسان یتدوع كنواه کوم یربخ یبداوا ق
  |مارادقم یعوزل ًاطاتحا هدهسیا رولک مزالیسمالوا شالت بجوم كنەعقووب ردقاره
 . یدلدبا تدوع هلوساتسا نواه یودرا قرهناق لاتا

 داس ردا تایراحم

 ,دنرافرط دنه نکیا هدقملوا تقو راما هلیا کدوسآ لامک ردق هنس ترد



 غرا 6 ۰

 a یشیا هحی)اوط وا هاش ردان نالوا سرتسد هیهرفو لاوماو هرشک تایلغ

 هجاهم هقارع ےب یسهند یتا یالازوب كيب هرکص ندکدلبا دییزت ینرادقاو تسجو

 هدقدلوالصاو هتلود ردیربخ کیدلبا هرصاح یدادغبوطبض کوکرک بولوا دورو یا

 شویج ندهیرکسع فونص هنتسسو بصن یرکسعرس قرش اشاپ دمحا الهش قیساردص
 هلن ون اه یودرا ید كناشاب نسح اغا نازاوب مظعاردص ادعام ندنغیدلوا سر هفاو

 یمهماقلصوم تاذلاب كهباا راشم هاش نکشملوا دشت هنناسا یکرح یرغوط هقارع
 رادو هنارماد هعفادم كناشاب نیسح هداز للادبع ناناو ظا هدنموجم هنیرزوا

 رابدا"یداوورهر قرهغارب لوق« ردتكسیااو راتارک هل. تیزه هل هن اراکتمح
EEEعامجا یسودرااشاپ دما هدمورضرا ررح هجور ید با دراو  

 لاک هدلاح ینیدلوا یعبط یسامهلوا رادیاب هدقارع كلاراشم هاش هلدسح قلوا هدکمنا
 طبض هدنسهب راع هاش بسامهط امدقمو اھا ینااح بارطضا یا ندنرورضو توخ

 داد هسا رونلوا ماسا هسودنک پوط هعطق ش نوا ناشوا لم هداد و

 ینبم هنکیدلیا انا هیاشاپ دمحا نالوا تیالو "یلاو ینکجهدیا تاق رابعفر ندنرزوا
 ناحابرزابوقلاقو یدل واهدعاسم هلوسم هلسهعلاطم یّعلخ كهللاداع ندنترضمو رش

 0 ۱ یدلیا تعرزع یرغوط هنفرط
 یدپ یللاًابحصتسم یهیرکسع فونصو اما ناناوب هدنتعم اشاپ دمحا رکسعریس

 ېک هک ودا هدکلکهلاهلک رکاسع یخد.كهاش ردانو لصاو هصراق هدنلئاوا یسهنس
 ٠ یدیشلوا نشد روهظ بقرتم قرهلا هنتلا ماکحتسا ینسودزا هدهملق راوج هلبا عالطا
 برح تاودا لامعا ردق یا ییاو ترشاس هبهرام ربار هلیدورو كملاراشم هاش

 تدوعك ردا ب رح كرل سو هلا راشم هاش یل ولح كب رشناضهررهشهدمبونآ وا تردابم کنج و
 هتسبراحم نادىم كناغابدحا هدهسیاشمامتا نعت تس ولغەوتنلاق هدننفرط هج رک یدلبا
 نکی قساردص یرکسع رستمدخ هلغهالوا دنس نیرف هدنلود دز یا دنا تام

 دیدج رکسعرس ردیسهنس نکس یالا زوب كيب هک لب یستریا یدنلق ضبوفت هیاشاپ دم
 هاش یخ بودیا قبضت نوک ترد چواو هرصاحم یهاش ردا هدننب صراق هلیاناور

 هارطضا راهظاهلاهوشینغیدلوا لصاو هتیاهن كنجاردتساو هتیاغ كنلاقا هلاراشم

 موم هلا ام 8 لوا كنجرد هل ارا شم ناو رب لات ةمكحم نکشلوا رطضم



 ۱ تاعوقولا جات

 تادنوانانلوب ندنسهمتعیازجا كن رکشعرس کوم فک و نارا تم کک

 یداع باس هنسارجا كتراف نالوا یرانورد رمضمو یداب هتیراناغطو وتت كنسهفاط

 راتفرک هباتحب, یهبرکسع فئاوط هلسهلفلغ یدصاب مجح كنهموفم یاقشا هلفلوا

 كنءریاس رک اسع یرابا رارف كردبا امغب یواه یودرا هدم یراقدلوا ردتقمو

 رکسعرس نوک یستربا هلسمال | و هودنا رورظپک ان ةتقوو و مزاتسم یمازپنا ید
 . یدلوا مزاع هیاشع تمس یخد هلاراشم

 مش های

 هبهلغرب بود هجرکا لومآمریغنم ریاربهلسلوا صالخ ندبارطضا یادکتت هاش ردا
 مکحو هتسمناق مادقا هبهبیرح تاکرادت ندهدس تنطلس ا یدلوا رمظم ید

 لوق ید هرکوب یتسهقیاس بااطم ارظن هنسئلوا بصن رک ترم اددحم اشاب قف یلغوا
 ندنعیدلواهاصم بلاطهلبا لالدتساینغدلاق قنورو ناشیکسامجل ان و ینکج هم هر دتیا
 یدلل واحاص دقع هدنطساوا یبهئس زوقط یللا كسب هلساسا یدودح عباد دام ناطاس

 ناریا روشک بولوا انف غبن ةتشک هلاراشم هاش هلتنابخ یسارما ضعب كزسکمک قوچو
  هلخادم ندهنذس تطاس فاح هدهسلا شاوا لام الام هللا لالتخاو شروش ونرسزا

 ۵ یدعلوا ضرءلو

 هلمظعو نا لاک یتناعاس مایا ٌهَش كنيرات مضح ناخ دوم ناطاس ءرکص ندنوب

 روم و تدوع ندنفامالس هم هدنرفص یءهنس کم شعلا زو كيب بودیا رورص

 عماح هنامع رو رایدروب اشراد لا را هدر وفا تا نکیاردیا لوخد هارس ندوو

 ا یراقدلوا شاا انب ید هضوصخم هبرتو شهدوتک هە رق هوق یماعا كضرش

 هلم عك دی كامىر وک ذم عماح ی رلت رضح ثا ات ناخ ناعناطاسیرلردا رب نال وا یرلنشناح

 یفارش عماجو شمردنوک هنسهبرت عاج یکی بویمریدتبا نفد هیت یہیلاراشم موحم
 یی یا ید یرلترضح كلاب ناخ ییاهصم ناطاس هدهسبا شالا صصخت هنمان ودنک

 . ردشلاف یلاخ یسهرت هننامع رول هلکهریدتیا نفد: هنسهبرت عماح

 تل رب رس سلاح هدنشاب شا زوآوا یرلت مضح ناخ دوم ناطاس روفغم ناقاخ

 هیطاطحا ناوا كتلود یراتطامسهاکنه بولواتا ودكالام یامرف مکح هنس شب یر



 ی
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 هردنمسو دارغلب ادعام ندشدلوا عئاو هکلم تاعیاض هدنراتل ود تدم نکشغا فداصت

 هلا لاعفاو لاوقا تابث ردشلوا قفوم هدادرتسا ندرلولهح« یناتسبرص ها رهعلق هطاو

 ریس هدنرهجنک باتممم بولوا هاشدابر فولأم هلبا مرطش بعلو یتبسوم نفو فوصوم
 یماغا هداهسلاراد نالوا یرلنعٌّوم راشتسم ردق هنس یعرکی رلیدنا لئام تیاغب هیایرد

 هن و اه روعا یایادهو دون نالوا مد ندفرطیه بولوا مانا حجم افا شا یحاح

 ردشلبا اشزا همس هناو هرشک  تاربم هدرلرب سو رمزاو لوساتسا هلس هلصف و ادو

 یآ یههدنرارتفد هباذ فراصم كموح ص یدنفا فطام نالوا رادرتود هدراتفواوا یتح "

 : هل اراشم یاغا رد_هاوا رةق دومشم ییدلک هنلوا مد نوتلا € هملاراشم یاغا

 بوسهلوا رداق ه هلماعم لادنعاو هرادا نسح ی ینلس اغا مشب ظفاح نالوا فلخ

 راوطا ید رو مو هلکع ا نانع یاخرا هن املس روہشم نالوا ندنساعباو صوصخاب

 فتاوطوثعاب هنئودح وکتفکو سبوسهکملا لاصیا هلاک هبا یهنانوململاعفاو هنارورفم

 لاحرد ندنغیدلوا ثداح یناراما یرامروتک هروهظ لاح ر, یک ها وقو عفو كنهبرکسء

 الجاو ینن ید یرانابوسنمو مادعاو لتف یرللاثماو ناملس روب نم هلی هلاراشم یاغا
 هدر لاوحا هقشب ندهشهدم ةئداح وبشا نالوا مقاو هدنراتتطاس رخاوا یدسنق
 . ردشمال وا هاظ

 ثلا ناخ نا ناطلس تنطاس

 هدنشایزکس یالا یراترضح ثلاث ناخ نافع ناطلس نالوا یردارب كموخ ص هاشداب

 هلغمال واید ال وا كنسودنک رک و فلم وحنیم یراردار كرك نولوا تنطلس ر رس سلاح

 ی 3 ندنفیدلوا نیشن ام هدیهاشداب یارسمرح تدم ردقوو
 دصقءوس هناکدازهش یبس یخد كنوب بولوا لوغشم هلبا الکو بصنو لزعامناد هلکلک سفت
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 لاک نوک هباشاب ىلع ىلغوا مکح یح یدا روهشم یودا ثیعدنم ندنسعلو هدنم نع

 هدکد ید (مروسدا ريزو ینهتسوا ىلع یسادخیتک رللاخ وردنا لزم ینسیدمش نب ) هلضع

 ردلوقنم یکیدید ( نملوا اشا ىلع یلغوا مکع رولوا اشاپ ىلع لاح نکل زکسراپب توا )
 بو بودنا لغ ن زسقمراو هبآ چوا یر زور یزاغ همدخلا قوم هاب وا دا هرللاح ون

 هبلاراشم ردشلوا صالخ هلتعافش ناطلس هدلاو نکشمآ سح هنسهلوق زیق هلت كلا



E EAS تاعوقولا ات 

 زود كيب ه گم زنگ زر وس تنطلسناصق ن وکی یاندهنس وا یرلت رضح ناخ نع ناطلس 3
 یرلهدازهش كوس كثلا ناخ دما ناطلس هلفلواترخا راد لح ص هدنرفص رب شع 3

  Eرابدلوا ينانع ممد یارآ بیز یراترضح ثلاث ناخ ینطصم ناطلس .
۶ 

 اا ناخ ینطصم ناطلس تنطلس |

 ندن راق دلوا قاختم هبا اسما و فرصت لاکو فصتم هل !تیاردو لقع یرات رضح هاج ون ءاشداپ . ۳
 ین راعلاطو قعلو یراداتعاو تسعر تیاخ هبایغم نونفوكعا راخداو عج رک نازخ :

 هلرلولهور وربندهنس ناسکس شقیو هلیراتهج كمروک دعاسم هيهبلغ هلمجویه وديس
 نالعا هنیرزوا ولوقسم هلسلک هديا مسج ناب نآ یراتنءوس نالوا هدنقح همالسا لا "

 ناب تمکح لضافرباشاپ بغار نانلوب ملفعا ردص نکل یدیا راردیا مصت کلا برح
 شوبج سکعلابو یاظتنا ییدلبا بسک كن هنر فا رکاسع ندنغیدلوا ندآ دنر فوسلفو
 تاربعآ نهحیتن ندیا نیت كردیاهسیاقم یلعاضنا مدع وشاشتغا ييدتيا لصاح كد هیناعع
 طتف یدیا هدکنریدشع هلسهارا لغاشم ضعو هدکّیا هدافاو ضرع ها هنامیکح
 هسنلوا باتجا ندرفس- ردقنره هکدللا راضحتسا ینهمغادم پابسا ندا اضتقا ,دیابوپ
 یارحآ كصخ هرکعندقدلو یامزو تقووندکدلیا مزاولاکا هسلدک هتلاسم قیرطو
 هبرکسع تاماظن دیدجت كناشاپ بغار هدلاح ینیدلوا یهیدب یفجهمروط ورک ندنامیمصت
 هنس هحشوخ كتفو ودنک زکلای كرها اتعا هنیراصوصخ هیبرح مزاوا مظتتو
 یئان ندنفوخ تارطاخم نالوا ظوحلم دوخایو ندنکلزسدیما هیلکلابی یس ا تم رصح ۰
 یلع هدهسیا رول هلند شلوا مضتماکوب یسهلوب نیعسو نیتس نییام ید هجنس بواوا "

 رداحشم هسلوادع هص ق بج وه ههل ا راشم نیردقلاالک

۹ 

 دل طی اقا ی ایراد سن کارا

 ه سور رفس روهظ

 هروهشمنالوا یروطارپعا تخت لئان هلیامادعایجوز هدنسهنس شب شعب ذوب كيب
 جاتح هنعازق ینہجوت نسح كتلم سور هليا هعفان تا ارجاو هرخاف تاحوتف هنیرتق |

 نالوا هدنقح ناتسکرتو ناتسراناب كنتلود وقفو کما هلخادم هنبروما هلندنشیدلو



 ۱ ندنرلهدازکب 4 یدلا تشن هتیاسا یبلر ۱ام ح هلعف ندەوق E الّتسا تس

 قاود هل قرهلوا هماندهع فالخ كن ولهسور بولک هلوسناتسا هلبا رارضحم ضرع یثک

  ندنوو یک ودنا قلم هندصقم بصع اا لادا رکسع هناتسهل و هلخادم هنر وما

  ناساو درس هللا هوف "هلدا کش مد یدعت تسد هلاطا هنکلام هلع تلود میس

 یتلایاالدوب قرهلوا فطل هنارکش هسیا ردیاتمه هنطلست رسک كنهسور هنس تنطلسو

 ید یسحیلبا هسنارف ندفرطر رب دلبا ناب یبرلکحهدیا ادهاو كر ههلع ِتلود

 هستم لاصبا ۱۳ او تا كزلرلوقسمو قوشت هب رح هح احا یرلەهقدلوب و

 كهاشدا رس داشک بودا تروشم نمحا دفع تلود ناکرا هدیایو هک ا قشح

 راهظاو تعبت هنویاه جازم هلیدصقم كللا لابقاو برقت بسک رانلیب ینغیدلوا ینولطم

 ول هور ید یرلبضعم بودیا ریکذنو بیوصت ینموزاو لبهست ینرحما هلیا تیالص
 1 ها یاتسهل نزسقراو هب هن وط نواه a ر راتحا ج هلا هلع تلود

 رایددرولوا قحلم«هلع تلود روشک هاةابالوق تکلعرب.املاربثک یک یتلایا الدوب و ردا
 هدیدم تدمو لو هدرل رفس یسا ها ردپ اغا دم هداز نع نانلوب مظعاردص

 فقاو دنادح رسو رفس لاوحا ندنغیدلوا شعلوامادخیتساهدنراتلظفاحم نبتوخو یزوا
 نزسقعلوا راخداهربخذ هدرالع نالک مزال هلدسح قلوا علطم هنوطسوتوق كنمشدو

 كسلوابرح نالعا "ةعفد نیزسةمئاقانتعا هنمیکح و نيصح كعالق نانلوب هددودحو
 تلاکو دتسم اشاب هزه رادحلس یسلاو یلوطااو لوزعم یئان ندنفیدنلو هدنفالخ

 ینبدلوا راکفا مه هلقاس ردص یدنفا ندلایلو مالسالاخش یدلوا لوصوم ه یمظع

 . هتخیشمماقمالمنامعهدازیربپ ندنرازافرط برح هلغاوا توف هدران وکو ا یلاعتەتمکحمہدلاح
 تروشمهدن ون اه روضح هدنروص هتفهر ندنل وصو هلوناتسا كد دجردص یدلا العا

 هدنرخاوایمهنسییا ناسکسزو كس یمهنسار و رارف هن رح داشک بونلوا دةء4هموم

 . ندهلخادم هسروماهلویحارخا كس رکسع وق مندناتسهآ هلا بلج ه یلاع باب یسحلباهسور

 ا الو نایب کودیا یسلعق بولطم كنلع تلود یرابادبفک هیکلا
  یرالوا شما تراسخ لاصااو زواج هلح مان ه وطل اب كنبرکسع وقسم هدننساننا

 ندنتلود هدیایو هبلا یوم "یجلبا هدقدنل وا ناسمرد ینمضت كر رض نالواعفاو 4 ..هح

 ۱ بجومیفو هعاضا وب ید و هدهسلا شا تلهم بلط نوجا كجا باج تاملعت

1 



۷ ۳۱ 

 3 ۱ تاعوقولاج ان

 رانا هجنمکح كرصعلوا ارز یدنلوا سبح ههلق ید هلایموم "یعلیا لرهایندرولوا
 هب هماللسادالب هاتماس كارلا ینمهنگبدلک هنا و راح هحیلخ هدنکلا۶ هسور ندر اسو 9

 هدهاشم لالتخا .دنزومش كنا اپ ءزح یدا یفتقم قوت نهر هدلا زدق هو
 یتحاشن E yf هسر ندکلسرو لصفنم نزسقراو هی رب ۳ تست

 تولوا لصاو هنماقم كلمرک ۱ رادرسو ترادص اشاب نیما هداز یجق۶غاب نالقا

 ی رغ وطه هوط ًاصحتسم یهبنالع شوج هدنسهچایذ یسهس ییا ناسکسزوب كي ۱

 یدلیا تع نع أ

 كنهدازنسحو ضارتعایالوطندن جا یرفسو كن ینلعصم ناطلس نیخروم ةفاک

 لاکا ی راول اسوا كادح رس یراب هببآ قحهلراتاقک یر ۲

 ایقاو راردیا دارنا یکودد نوسنلوا تقو راما هللا هربا ردقهنسرب نوجا قنلوا |

 یفل و را كلام راولوقسمورتد هنس شما یللا هده دا الاسا ق؛اوم تروصو 0

 قمراقح هلعف ندهوق ید هیر نالوا هروطاربعاو هدقملرضاح نوک کک ط
 هدنسهناخشاتک یدنفا فطاع یح بولوا موزم هدتلود دزن ینیدلوا هدنمنع

 یزواو نابوقو هدنزکد قازا كرلولوقسمىلأم هک ردشلوا ریقف روظنم هلاسررپ |

 ینهعفادم باتساو یهمسج تاکرادت یراقدلوا تشام هدنراراودج یراربنآ |

 ناطلس بولوا نمضتم ینک ودیا جاتحم هغمنلق لامکتساو راستا و
 م رقلرک دلاح ییبدلوا هدزکموب وا ردنابام یتادلوا شعلا هملق و هدننامز لوا دوم

 هدورجما تعاس قرف زوآوا ندلحاس صوصخابو هنیرلهعلف ردنبو یزوا ء دلرکو هنسلاوح ۰

 نوسروط هلیوش قمللق لامکتسا هعفادمباساو كلريو ماکحتسا هنسهعلق نتوخ نانلو ۰

 هلروص هنیه نکشماملوا عضو هلس هظفحتسم کو هسرح تامهمو راد هلش ال ۲

 یدیا ررقم قلوا ناشفاررش لاتفو برح نوناک هدنفرظهنس چاقرب هتلا هوا تاشام ۰

 فهنوط نوبامه بکوم یدلوا یدؤم یرح لبحمت یاششت كن یفطصم ناطلس ییاغ ۱

 نیر هلروط ید ولولوقسم بودیا تدوع هنسهبناغ هرکصو تعیزع هردنب هللا دوبع |
 یارکتل ودیاخ مرقو اشابیلع یجناودلوم هدهسیا راشملا هرضاح ینسهملق ناتوخ رورلاب 6
 بوک هیوشراق یهلروط ندنفیدنل وا رابجا هتدوع رلولوقسمو لاسرا هلبا هلکرک اسع ناخ قا
 بولپریق بلک نا "هناج اشاپ نیما مرکا رادرس رایدلبا عفر یرابریوک نالوا دودم ار
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 غرا 3

 ندنفل دمنلف لاع دا هربحد یناک هبهلاک شوج ناثلوا قوسو هتسا مد هلا لخح س اک ساکمنا

 ىافعتسا ندنفیدلوا هتسخ هلملا صقاون نالیروک هحطاظناو ترسع نالوا هج ءردا
 كنب 2 ۷ منریسهتسچواناسکسهب هیلع انب یدیشاب ا تاض رحم میدقت یا تا رببعآ ضب نمضتم
 یدلوا لوصوم اعا لع یجادلوم هترادص ماقمو لوزعم ینوک یجزوقط

 ندنتناطبكناشاپ نیما یراشورف هرفط هیرکسع فاوطنالکبوجاقندنویامه یودرا
 هرارفبونعرتس كرهد كدیا ردا لحمضمیهسور هسریو تضغردزکنسع نک او تاک
  فاوط ر داتا تکو کتفکو مدنن یتاوغا یارسریخیسب ندلاعلاوح اهر اترشابم
 یداوا اضق نةك اعا نیما هراحس هلیدصقم فطلت یهرگسع
 ترادص لئا هدشرح مسوم نکیا لوفشم هلیا رکسع لامعا هد وخ اشابیلع ا

 ا ا فک | هلنقفوم یفدو دارط كنولوقسم یشان ندنبرقت كنا بولوا
 بیوصت یروصو ید یسودنک هنیرزوا یشلوا اقلا ندنناحارا باحا ینج هلوایریخ
 ثمجر هبراحم البو عمثحم رک اسع ردق كيب شعب شّقلا هدنسارحم نیتوخ هدهسیا شما
 هنیرزوا یر هلروط هرورضلاب ندنغیدلوا یمدب ینجهلوا متم هلم كنفلس هسایا

 . یرهقرف هسور نانلوب هدنلاوط وا یدلبا رکسع راما هفرط وشراق بورردروق یریوک

 لالتخا هنهلع هنیرتق هدغروبسرتپ یشان ندنعوبش كراربخوب یتح بولل واقیبضتیک کرک
 یره هلروط هلسس ناراب نالوا دتم نوک اقرب یلاعت هتمکحم نکشلک هرو,ظ یرازاما
 نولتت هوا ارادت یرادقمرب هلرکسع نانو هد وشراق ندنکیدلیا < جم ر ا

 یعوفو كتفکو یداوا ناشیر,و وح هیلک تامهمو یمادعام بوللا هور هلیا راقیاق

 رثاخذ نادقفو هنیراقهالشاب هرارف مقاط ماط هیرکسع فثاوط هلبرلببس یلولح كناتشو
 ةعلق ینه هنفیدلوا نکم كلبا ظفاحو ارگ عضو هنسهعلف ناوخ یشان ندنامهمو

 هدنسهن ناخ مظعا زدص ها لاو هودنا رازه قرهلل وا كرت لادخ و كنحالب هم وقر

 راولوقسم یدلبا تعجر هنغاطاباب نانلوا داخلا اتشم ید ندارواو هنویاه یودرا نالوا
 یراهماق ردو یزوا طقف بولا هنحما قالفاو نادش ۳9۹ ندطض ینسهعلف ناتوخ

 . رایدتیک بولککج یرهلوا مسکو بولنم هدنراهوجم هنیرزوا
 نواه یودرا مازا

 نیټوخ بونلوب هدنرادص دنسم هجهدایز ندیآ ترد اشاپ ىلع یجاودلوم مظعا ردص

۱ ۲ WORE E E E E سس و سس 

 ما باحصتسا اعم یتسحلبا هسور هاب دما كلرو هحشر هتحلصم نزنکلکود

 د ی ان یو یا وق واو ففف وف



 ۷ ۱ تاعوقولاغاتن

 -ردص اشاب للخ هداز اشاپ ضوعو لوزعم هدننابمش هروب نم ُهنس هلتمهت کر كنسهملق
 راهلوا یدلوا لخاد هنوبام رکسم نانلوب هدنساتشم یغاط ایاب كردیا التعا هرادص

 تکرح هلت یصالختسا شاپ اشاپ یدبع یرکسعرس نادغب هلبا یخ م.رق هدنلولح 1
 بودیا ترشاس کو درط كنسهقرف هسور نانو هده ناخ لوا كنجردو |

 "ىوغامورىادنامرق هسوروهلنمالوا رسمرفظ ندشیدنلو دا گتتسانمشد

 کرم ندیشک كيشب یکی یرکب ردا مج یرکنسع نانو دا 8
 رلیدالشاب هدادمتسا ندنواه کوم هلفمناف راخت دا نودا هدکلک هلاودرارب 8

 مانعا هليتارفن یرجیکی هلطاباشاپ دم نارق وق یساخا یرجنکی هلع ءا
 ةن بومریو نادس هنعامجا كراتو ننشد نکل یدنلفراما .هنسارح لاترقو 8

 فقوت هدر یغیدنل وب یساغآ یرجکی ندنکینلبا ناشر بوصابتسودرا انشا یدبع ۱

 ندنفیدشاطهداعل اقوف یر هوطهنسو یدلباراعشا ینهوزلیدورو كمظعاردص تاذلابو ]

 یلهرطاخو لکشم ی هوشراق كنسودرا مظعا ردص هلسمامهنل وا ردتقم هنساشنارسچ آ

 كعاكرت هدیارطضا لاح یهبمالسا شوجردقوا نانلو هدوشراق هدهسبا راکرد یتیدلوا

 ربعت قیجا هدنلئاوا یرخالامینر یسهنس ترد ناسکس زو كسب ندنیدلوا لباق یخد ۱

 یدبع ینادناموق هیسور یدنلوا روبع هنبناج لائرف ندیشاسیا هلا هبرهن بک ارم رونلوا
 مظعا ردص نالوا یلثم شب چوا كنتوق ودنک نکیا لوغشم هلبا بیقعت یرکسع اشاپ

 هلنع هاسلوا دوجوم یفاخ معرف هليا رانا دونج یدهدنسهقرا بودیا فداصت هتسودرا |

 هناسودًامهدکدلبا هدهاشم ینغیداوا راتفرک هک انرطخ لاحرب یک یسەعقو اعا دع یهطلاب
 هننج كنيرکسع نالوا كم ًاقرفت هلردیا هملاطم ینشیدلاف اا ى

 هلرلولوقسم هسلوا لاتفو برخ "یدصتم تۆو هتافا الب نواه یودرا یدلیا تعراسم

 هلمزع قمزاق سبرتم نکیا هدنادیم یراقجهملوپ تقو هیهیعآو بیئرتو رکسع عاجا
 یستریا هلغملوا راهظا هدعاسمیور هتقو ینبدلوا جاتحكنمشدو راما هجکو ن وکلوا

 هل ابر هلک باغ هبهمالسا شوبج تژک نمشد ۹ ماظتناهدهب رام نالوعوقو نود

 لی زرکسع هداسو تلود ناکرا ضه مظعا ردص یدلوا ادعا بیصن تامهمو بوط

 وق یساغا یرحکیو ارزو رنکا بودیا روم هنفرط ی لوط ًاک ار هبهیررن بک امم
 ۰ : تم ۶ ۳ و

 هنیراقرط یوکریو ردنبو یزوا یرکسع یراوسو یدنفا سرو اشاپ دمت نارق [



 غزا ٤۸

 . را بدلوا لصاو هنغاط اباب نانلوا ذاخا اتشم قاط قاط ًارخؤمو رشتنم ىرغوط

 نویاه یان ود قارتحا

 هک هوش ردهدام یارتحا كنو اه یانودیندیرب نددنسهشهدم تاعوفو كنهنسوب

 راولهسنارف ینیدناو هدنناکرادن كما قوس اود هزکد قا كفولهسور هدیرح تیادب

 راولوقسم یدیا هدقعلوا ددرت هدنتح قمالوا پولوا یاکما هدقدنلوا رادخا ندشرط

 كنملفو هرتلکنا ین رله رح نفس هعطق چافد, یراکدلبا قوس ندقطلاب رحم هسا

 هلا هرم تارفو ناطباض یراکدلیا راحتساو نیافس یرلکدلبا رتشا ندراولکدنوو
 ۱۳۲ او ندنشلاها هلام توتیروگ هدنراوص هروم هرکص ندک دلا هی وقت
 ردصهلع ءان رابدریدتیا ناصع نالعا لالضالاب نایاعر ماطر, ندنسابقشا رللحم نالوا

 افق لاسرا قرهلوا بمن یرکسعرس هروم لاحرد اشاب هم هداز نسحم قسا
 نادوق یدنلق هلازا هریزج شروشو ریمدنو بیدأت اقشا تبع هدنابراحم نالویعوقو
 یدلبا تع نع هدیفس رحم باحصتسالابیلوب اه یامنود یخد اشا ندلا ماسح نالو ایرد

 یریازح نالوا نواه هنادوف بول وا هراح هعفد کیا قالتلا یدل هاساغ ود نمشد

 هدنددص كما رخست بوتاج هنسسهنادوق ككرلولوقسم نوبلاق ینیدلوا راوس كکب نسح

 بولبريا ندنرکیدکی یرلانود نیفرطو یدلوا قرتح یخد یسکیا هلیروهظ شنا نکا
 ترد :ناسکس زوب كيب هک هرکص نوک ياقرب یدلیالوخد هتناعل همشچهمالسا نفس

 هلیتخادنا پوط ندفرطر, بولک هنیزغا نامل یساغنود هبسور ردیریخا رشع كنيرفس
 هنیرزوانوباه یامتود ییرایک شتایرلکدلبا كرادت ندبناج ر ولافشا ینهمالسا رک اسع
 شلوا زادنارکلل قرهلوا قص تیاغو زسهدعاق همالسا نفسو هلکمنا لاصیاو قوس

 نادوبقو نارسخ شتا هتخوس یسهلج ندنفیدفلوبناکماو نادم هقررفتو كيرح هلغقلوب
 ةعماسلصاو عیخ مایپوب رایدلوا نایوب هناجت لحاسنیدحوم شوج نابلک یلجا هلیا اش
 قانج هلبا کلرکسعرس زاغوبو قلنادوف هرازولاب كب نسح هلاراشم هدقدلوا تلود

 یسمامیاجورخ ندراناعلكن هی راجت نفسنیکد هپ هجن وا فرط ر هی رفس لاوح او هماق|هدنس هماق
 طض كرديا قننضتو هرصاخم یتسهملق ین راولهسور یدناق هعاشاو هښ هراناک مزال

 تهج كنهریزج هلبراهنیفس هیلقن ییدلبا كرادت هلاراشم نادوق نکيا هدنسهجرد كل"



 4 ۱ هر ۱

 یهررزج و ربخسآ ی رابوط هعطق جاقرو ربمدنو رهف ینمشد بود رک

 بولوا نواه هجو مزلتسمو نورد" ییشت بجوم های تفکو هلکعا ریهطت ندادعا

 یهاشدابنام رفددنقحیسمناق نونعمهلسهفاضا یزاغیمنكميلاراشمهدریشانمو باقلانی ادب "

 تم زههنیهدهسیا شكو د رکسع یخ د هنسەرر زج یوکناتسا لا وای هی

 ناق تولوب نالوا نایصءزارفا لعهدرصم هدناوالواو یدلوا زاتف رک هب هربثک تافلت وهشحاف

 زآ هدلاح ینیدلوا شا شت هشرفت ندهبنس تنطلس تموکح یرصمو داخا کا
 لضاح یدمهلوا بلطم لئان یخد هدیابوب هلی زا تبنما بلس ندنرکیدکی هدنفرظ تدم

 لتلباقهغمحا رلهرای هحبلخ هبهنس تنطلس هدزکدقایرلهبرح ٌهلغ وشا كرلولوقسم مالک
 ییدموحیم تما كردیا قاخ ببس ی سهبار كنسکلع لاربما قح باسنح نکیآ
 . یدلیا نما ندهظوحلم تارش

 ندننیدلوا لئاز یرابتعاو قنور هلسبس یازما لاترف كناشاب لبلخ مظعاردص

 لئات هلتقف وم یسهبرت و تیدات كنئاصع عاط هرفو لوزعم هدنناعش یمهنس ترد ن

 هلغلوا لوصوم هبیرادرسو ترادص ماقم اشاب دمع رادحلس یسلاو هتسو نالوا تر 1

 نهلوط كمرکا رادرس نکل یدلیا تلصاومهنوباه یودرا نالوا نينا دا

 استعا هنیرا صوصخ نمشد لیکتت هلنییعت رارکسعرس فرط فرطو یسسامک وشر
 نا زو كس ندنغیدلوا شلروس هشو صا نواه طخاب قرهلوا یخ تا تا ۱

 جوف جوف ندنساح یھ كن همالسا كلام هدعسر لصف ندا فداصت هلئاوا یسەنس شب

 یرکسعرس قالفاو اشاپ دم ءداز نسحیرکسعرس نیدو نیدحوم شونج نالوا دراو
 نانلو هدنرالحاس هنوطو هنیراشعم اشاب ىلع نیهاش یرکسعرس یزواو اغا دحا تّوَع

 هنوطو هدیزوا هدفیص مسوم لثاوا هیلعءانب_یدنلق_لاسراومسقت هنیراتافر |معاو ارزو 1

 دادرتسا یسهعلق ا شلوا رفظمو روصنم مالسا لها هدنابراحم نالوا عئاو هدب ۰

 كن همالساشوبج هده رح مسوم هدهسلاشمنلق طض یرلب وط هعطقن وا شب كراولوقسمو

 هني رللحاس یوطو یشاسیا بوک هفرطو یه وط نمشد هلسس یراتعحر هني

 هفارطا كنواه یودرا نالوا تماقا نزهمخ هدنسارح یفاط باب یدسشلا ايتسا

 هیهطابتحا بابسا یک قمئلق هعفادم هسیا ردیا روهظ نمشد تغب دیاشو قلاب م6

 ترابع ندشک كيب ىتلا هلبسح قلوا ندنتاقبقح هج كراولوقسم ىتيدملوا ثب |
 .هدراو یادعا هدمالسا رکسعم هدکد تیا تلوص هنیرزوا نواه بوم یسهقرف نمشدژوا



 و AA غرا 1

 بویمهنلوا تمواقم هلباهبلبءهرادا مدعو قلزسطابتحا نکیا دوجوم رکسع یلثم چاقو, كن

 بوط او تع نع هغجرازاب نانک رارف نوباه یودرا ناکرا هلجلابو دل ۱ داد

 ۱ . رایدلیا كزت هبادعا یتامهمو
 ۵ یوکر, هللحاسهنوط بوک هنیناح تافاق اشاپ دم هداز نسح یرکسعرس نیدو

 ردق كس زوتوا هدنتسم هلقاحتلا كنا او ارزو ناو هدلاوطواو شلك یریغوط
 ندطابتحاو مزح بابرا فقاوهنمشدلاوحاو شویج جانهلاراشم یدیشممجم رکسع
 هنیرزوا نمشد كناسؤرو ارزو نالوا هتفرف هتعج شیاغو كنههرکسع فونص هلغمل وا

 زس ًاباطخ هنسهفاط یرحکی كرها تافتلاو داع هنیراشهاوخ نالوا هدنقح كمتک

 فوف- بیترتوندزکغبداواراوس بسا زک هل یدمشنکیا رکسع هدایپ نوناقلا بسح
 یدمش زکه سبا ردیارت یزکیرلتا رک | ندنکوذیا راتردجاتحا هیهدایب هسیا هدهییرح
 رو ییدمهلیروک یربثأت هدهسیا شالا زاغا هدنپو حصن یارجا لرهبد مردیا تکرح
 یتعراسم مدع هدتکرح هنیرزوا نمشدكناشاپ دم یرکسعرس قحسور مدقم یا کیا
 هک هلراتهح ینبدنلف ردع فس هتک قرهلق لم هتاخ رکسعل ا ناب

 تزع رکسع ۀدیزک كرهليرو رارق هتکرح هرزوا كما درط ینسهقرف نمشد نالوب

 IESE بونلوا لاسراو قوس هیورلیا هلیراتیعم اشاپ دما رکیدو اشاپ دمحا
 .e 1ا یزکرب ها دوج چ هرزوا یلوا رهظلافوق
 نآ یخد كنسودرا رس یدورو كرابرارفو ناشیرپو مزهنم لوا كنجرد هلوسم

 هننناح ۳ یخد هل اراغم کت رس راحات راح ندنشدلوا یداب هنسماعاطهددحاو

 ۰ یدلیا روم

 مرق یالتسا

 -هلمجووش یلیصفت بولوا یسالبتسا عرق یندیسیرب ندنسهردک«تائداح كانهنسوب

 مرفهدقدلوا لوصو یاشح تبهر هنیراوج یموبقروا ینودرا سوررپ هنس نکع هک رد

 قاحتلا هبیاخ بکوم هلبا هناثع دونج ناذلوب هدنتمم اشاپ مهاربا رادحلس یرکسعرس
 یدا راشلوا روح هتعحر راولوتیسم" هلی را تردق یاراب فرص هنمشد هعفادم كردبا

 الس زىس) هدانات یایماونطالس ضمب هلبا كولسهلافغا ورکم قبرط رلولهسور هلعءانب
 هنسهراداویکح تحن كنامع لآ ور ندندمر هدلاح ز کفی دلواهلفتسم e نیم شک
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 ود نکا انداعوارجا هبربتح تالماعم وارد "ولرد هد Ta هلدسح eR ل و 3

  قانمودهعو قافلا هلمز, رث ۱ راروبهدیآ رادتبا هزکبصنو لزع وللثم یرایلاو یر
 نا یکی 2 رب د د( زود و ادیت مهسا ون رس زاودادرتساءل کم دق لالقتسا زکهسیا زنا و 2

 ءدعاقو تالکشم زاربا هدنلاح تامزاول هلرادت تپلاراشم رکسعرمس هرالا لالشایموق "
 ندهمکی نبدلوا نیشناتشمهلاراشمرکسعرمسیبم نیر ا 3

 هدنلئاوا یسهتس شبناسکس زوب كسب یسودرا وقسمرب كوم هدلاح ینیدمهلوا رداق هتکرح

 دراوهتراوح یزاغو روا نالوا ی رخو لخدمو یلاصتا لح هب هراق كنسهررزج عرف 3

 ندرس یحموط نالوا وا هنتسهظفاحم ندهبنامع تنطلس باح كنسەعلق روا یدلوا

 هبورجاینمشد بوجآ یرلوقهماق رانا نیبولحم نکیادلوغشم هبا نشدن زاش یر
 ینا اہم نالوبعوقو هللا راش كدنا عم نانلو هدنناب كنناخ عرق ءرکص ندنو رل,دلا ِ

 یداباتع نع هلوبناتسا بونبهبیک رب ندلحاسو تدوع هبلاراشمناخ هلغمالوا ریذپ هجیق

 نانلو هدلحاس هلغلوا یدعت زادنا یاب ههریزج نورد قرهلوا لوق لوق یسودرا وقسم

 دورلابعص ینرادالواو لاع رانامهلوا ردتقمو رارف هبهممالسا كلام هليا رلهنقس یلاها .

 هلیرومظ كلاح وی اشامهاربا ۳ رس رایدلبا راظتنا هراک ماجا بوراقبج هنیراشاب راغاط
 ینرلهفخ هدهاعم نالوا هلبا ولوتسم بولک یبروا ندرانات یاما نکیا ترح ٌهتسمد

 كهلاراشم رکسع سو یداب هنفلناشبرپ كنهنانع دونج ید تفکوب کمتا راهظا "
 . یداوا یدّوم یتسلوارپسا "

 یرادرسماهم بولواالتبم هیدرخاف ةهسیلاو هسفهمعطا اشاپ دم رادحلس مظعاردص .

 یترادصاضقمکح نکیا لکد ردتقم هابببهرادا ینسهرثادروما دوخ دوخ نوسروط هلیوش
 زو كس هلساسا یعامضنا لیمو اب تاعوقوو ینلناشبر كوب اه یودرا یدشعا اضتفا

 لأسرا هاشا دن هداز نسخ تراذیص هم ور هوا لوع مد ای یاس یک ناکس

 لوصو ی 13 یسرا كسدورو هفحسور امزهنم ك.ملاراشم قرهلوا ندبنایغو یدنلق ؟

 تاکراساو اتشم یتساروا بودیا بلج ه نمش ینواه یکم دیدح ردص یدلو

 یماروا ردف هنس زو نیزادعل هلغا وا شا ناصح هللا هب وق تاماکحتساو یا داغ

 . ردنلع لیلدرب هلاکو تیارد كهنلاراشم ینیداوا یرکسع >| 3

 هل اصم لوصح مدعو هکر اتم دقع 1

 3 بول وا هک اتم دقع هل ط سوت كراولاسورپ هداتش 4 ینعل هدنرخاوا كن هنسوت ۱ 8



 غرا 5

 هسسورو هداز یحاسب هليا یدنفا ناْمع لک یراصخص هلع تلود هدنلئاوا هسا

 كنهیرفس تافراصمالوا راولهبسور عاتجالایدل هدشرکب فوقشور او فوارا یراصخم
 کر هنیراودنک كننام شرکو هعلق یکی الا یلتسبرس كرات” ٌةفاط اینا ینیمضت
 قيرط ىلع كروغل یسهدوو نادغب ندیا احیا هبوهسو رامرار یعده كنسهعلق نوریاقو

 یسارشوآخبب عنم كسارسا ی رکو برا نیافس ریس ًاسماخ یصن هنتراما نادش هئارولا

 هنیدق كلا هوست یشیا هلبا ها یدنا ناْهع رلیدلبا نامرد یداوم ماطر وللثم

 كنسودنک ندنبناج رلرکسعضاق قمشانی هنیراهدام عالق كرتو رانات "یتسبرس بوشود
 كن هم روطاریعا ید فولراو هنکبدلبهعلاطم ییفحهلوا یدّوم یتساقلا ههمظع هطرور

 ۳9۰ 2 شیب هنسودنک هدشومغ ماكنه هدااحیفبدلوا یحاضتفا رظن روظنم ام دق
 ( ریذپ ا كشبا ربارب هلسمالاق یربص همارآ و رارق كردي عاتسا ىتقيدلوا اديب
 ندنرکیدکینیر ط رهسهدیاشوعارد یحاص سوع ینمم هی دل وا عطقن میدما ندنسلوا

 . رابدلیا تورافم

 E مظنت هلدیدمت كتارك اذم هسيا زلوا چبهو هنیداقمنا كحلص مظعاردص

 هسور هلغاوا لعفمتیاغب ندنسریف كشا لیست و بقرتم هنل وصح رکن هفرتو

 باتکلایسر قرهللوا هکرات دقعرارکتردق هنیزورون هما ٌهنس هرباخماب هلیا یلاش رامدلف
 قلود هسور فوقشوربا رک ذلافلاسو ندهبلع تلودبااح یدتفا قازرلادبع نا لوب

 داوم هدها لوا یدنلف تم سلح تر EN هنو ناعت صخ م ندنفرط

 عالق كرو راتات لالةتسا هرکص ندقدناوا ىط رفس نيمضتو ندقداردشل رارق هعرفتم

 هدبابوب ندنکودیا رانوبهسیا یرلبولطم ساسا كراولوقسمبواینوق هرکد" عقوم یراهدام
 طوبم هبهیلع تاود یسهغاطرانا ) یصخمهیسور هک هلیوش یدلبا نایرجهریثک ثحابم
 ندىلط ینرللالقتسا هلبراذوا هدقمامروط ورک ندموح هزمکلاع ًارورنم ههیاج هقدلوا

 ید باط ینسلوا هدزمدپ كننامل شرک و هعاق کی بولوا یسهلازا هلروذحموب نمدصقم

 "هلراقجوج ود ( ردیتتبم هنسوزرایروبعو روم "یتسبرس هقازآ رحم لنمهب رام نیافس
 عامجا راتات لالقتسا یخد یصخم هبلع تلودو تابث هدلاج لاوقا یفج هسمهلوا عناق هلی
 هثدملوا قادصت رانو هدهسا شالا هعفادم هلساوح ینحهلوا جتنم ینسهضف نیتفیلخ

 لقسم یرارادکحو یعوق رات راحات راح ندی دنا ناعآ ینحهمه] و یناکما كحلص

 تاع رشت ندهنس تظاس فرط هراناخ یرلکجهلیا باح ا كم رف "یلاها طة بولوا
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 0۳ : تاعوقولاج تن

 مرقندنفرط یدنفا رکسیضاقوقلوا دای یهاشداپ مان قباسلافاک هدرهطخو كلردنوک
 مرقو كلدبا نوذأم هنسارجا هبعرش ماکحا هلساطعا هلسار لدب الب هنیرکسهضاق
 . عقاو هدنسوشراق نامطو هرانات "یتسبرسهلطئارش قماملو یرکسع هیلع تاود هدنعالق
 2 قوق طفحتسم هنحا بوديا انب هعلقر هلع تلود هساا سیا ههریغص هررزج

 کا رن لرهلب ریو رارق هنیراصوصخ یرت هنتلود هسور كننام شرک و هعلق کی

 دوجوم هدنوناه یودرا هنیرزواكنا یدنلقتفک راعشا هبیمرک | 1۳ رس باع ندشرط 8

 ریز كشياو تئارق قاروا هطوسم داوم هدنسهبجاوم هرکسع ناطباض ناکراو ارّوو

 اظن هبیرکسع زاونشمو برد لاوحا هدفدنلوا ققدنو هملاطم ل د
 سوسح ینجهسهنللوا سرتسد هطنارش نوها ندنووظوحلم یغ هدنافهدرفس ماود دعبامف

 مظعاردص هدلاح ینیدلوا لصاح ارآ داحنا هدنقح یلوبق كنهموقم داوم ُهلبسح قلوا
 ضرع كرديا قلعت هواه یار بوعبا عطف یشبا ندنعدلوا مهوتمو سوسوم تیاغ

 a یراترضح ناخ ینطصم ناطلس ایوک ید یبس كت و و یدلبا صخلتو

 شربت رهظمو هدنسوژرا یشلوا مظننو عطق هجموباه یودرا هدهسیا رونیروک بلاط
 كقلخ هللا دعو یی همناح رر یتسبر یه كردیا تلوئسم لمح هرانااپ هسلا رولوا

 هیدنفاقازرلادىع یسبرب نا یتخادنل ون هدنمنع كملا نابیرکص لخت ناسا

 كامل اراشم *یدنفا هلسل | راکذ ت هط سا ولاب ینغادناق عاساندن نعاثهاشداب كزوسو و راخا

 تنطلس قلزاغو شور هکیدیا یسهضق یسلوا یراشحوت بجوم كنناکرا ودرا رتاسو

 تر ر میم نیە :تامزفو یرداوا ید ام تراز دادزا
 تامزاولهدقدلنوتهیرک اذموثحم عقوم هروکذم داوم هدهدیدع سلاحنانا وا دقع هدنویاه
 هدنداقتعا رولوا رفظوزوف بجوم رکسغ ترک زکلایو لفاف ندهلغ باساو هر

 كرها رکفت ییروبحم نالوا یراموزجم ةدهاشم نع كنةلخ ودرا رللهاح نانلوب

 ویار,نمشدو زب شيا هلکل هلبوبهلثحم ندننجهملوا زیوحتلا لباقهلهجورب هروب نم طارش
 كيادعا یهمانرارق نالوا دراو نود زما تعز هر هحاصم هرزوا هاو د هک دع جیلق

 كلذ لغ ءانب رابدلبا لصوت هبیرک | رادرس فرطو لیدعت هدهجرد ىج ها لوق

 یرلودرا نافرط ہلکا لاقا هناربط رارکت هداغو یاوه لانقوبرح ناشفا نوخ زابهش

 . رلیدالبا ترشاىم 9 6 تاکرح

 هنیرزوا «رتسلس تاذلاب فوج امور یلاش رامدلفهسور هدنلئاوا ینهنس یدب ناسکس
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oغرا ٤ 

 همالسا شوج نانلوا قوس ندنوباه یودراو نانلو هداروا بولوا تلوص ناسنج همداق
 اروسکموالتم هبهرمنک تافلتهرخالاب هلردیا كنچ ران هاا ماودلا لع نوکنوا شب هليا
 هیهرطاخرب وسسكي هلفلربق یرپوکه دنرارو ص ناحو یداواروح کمک ه وشراق یهنوط

 ۰ یدلیا عیاض یتصرفرب لوببیسمامهنلوا عالطا بسک ندمالسافرط نکیشلوا راتفرک
 یرکسعرس قجرازاپو ربنکت ییراتوق نانلوب هدهجشرپود راولهسور ءرکص ندنوت

 نردیپندمظعاردص بوم هدهسیا راشمزو هعفد کیالردیا موم هنسودرا اشاپ نامعن

 .  یسهقرفنمشد ندیا هرصاح یهنراووهننیدنا وا مادقا هبهعفادم هلیلاسرا تامهمورکسع
 3 ۰ رابدلوا رطضم هتدوع بوسهلوا رادیاب هدرلاروا ینبم هنکیدلیا تعجر ًامزهنم یخد

 3 هدهاعم دقع هنسیلوا قرهلوا لاو رکم هتشرف كنولوقسم یراضعم كنقلخ مر

 فرطو لالدتسا یتقاع تماخو ندلاح شور نکیا راشلیا لاخدا هنیراتکلم ینمشد هلی
 هلویناتسا ناخ یارکلود ناخ میرف قسا هیر لا زاغا هدادمتساو هناعتسا ندهیع تلود
 .هیززوا ینیرعتو قوس كلا یدناوالاّوس یسهعااطم نالوا هدنقح یصیلخ كعءرقو بلح

 ا ردق كس یمرکی ندلاولوا هلتفرمم لب ىلع یجاح لصح كيا
 . قرەلاوا ناسحا ترازو ُةبتر یخد هببلایموم لصحو منت یرلتامیمو مزاول بیتا
 هعرق لحاوس رلنوب رایدناق لاسرا هنبناج مرق اباکرا هراهنیفسو "ةقفاص هلمسلاراشم ناخ

 . . ههبیرق وق ینصیلخم كنهریزج كرديا عمجت مدا یلتلک ندراتات فّاوط هدقدلوا لصاو

 ۳ ۰ ۰ دتکیدرولا تروج ههلاصم دقع مرو ضلاپ هدنلئاوا هنا هنس هدهسیا راشمروتک
 ."یدلاق نادم هنفاطتقا هعفان

 نزهمخ هدندارح ینمش ندنکیدلبا راذک هاا هطوسمتاعوقو ینص مایا كنهتسوب
 . یدلوا ناشناتشم هلا لش ههصق نورد نواه تکوم نالوا مارا

 لوا ناخ ا ناطاس تنطاس

 یامع مهید سلاح هدنرفص یسهنسرب شیو دلوتههدنشرات زوقط یرکی زو كيب
 ۰ یبهنس ید ناسکس وشا یراترمضح ثلات ناخ یناعصم ناطاس نامز هاشداب نالوا
 ٠ ناطاس یراردارب هلفلوا ترخآ راد لحم "الوزنم نوک یھ رکس كنسهدعقلا یز
 . را وخ تم یارا بیز یرلترضح تلاث ناخ دما نبا ناخ دی اقنع

 فرصتم تباغ بولوا ندراهاشداب ندیا تنطلس روما راد! تاذلاب روغغ« ناقاخ



 ۵۵ تاعوقول,جاتن

 نانلوا ونع هنسدنک یبسس هدهسا شعا راخدا هرثک دوق ت هلغلوا سن نداتسو

 انب یبراعماح ی هلالو همزایا هدام عم ردشعا كالہتساو فرص هدنروغا یرفس هیسور

 عماج لصاو اقبا ینسبلوح ناورداش زکلای كنفیرش عماج حاف نالوا مدہنم ندهلزاز 3 1
 وللثم هراس هناو مح ر عقاو هدنح راخ كنسوف هنلو ناخ یب بودیااشنا ادم یفلرش

 . ردراشاوا قفوم یخد هراآ

 یتلاشیهدزاهسیاهدقلوا هلغربظم زاوا هسور هج رک | هدنسیزنک ۱ كل ةمقاو تالاق ٩
 صوصخابو مزاتسم یالکشمعاونا هج راهرادا كرکورکسءكرك تابراع نالوا دت ردهنس -

 دیازتم یتسمح هنوک ندنوک كنجراخر هدا فجاهو نديا روہط هدنرافرط هوتسم

 یتامدقم یریخیسآ مب رقنالوا یرالصا ماصو ندنکودیاهدقلوا عسوتم یداسف ٌءرئادو 3

 اغوغ هدنارطا قحا رایدیا رکشهاوخ هحلص داقعنا ندنراقدنلو شلیا لاصحتسا "

 رابجا هحلص یهنس تنطلس هلکلا ربخسآ یالقنالوا هدنرللحاس هنوطو كتا "

 یویاه بکوسم هجضوط بویقاب هبناجر چیه هلیرلا سرقت یننجهیمهلوا لباق "
 وبشا كلذىلع مانب رايدليا عورش هنکرادن قلوا لاما لصاو كرديا قیضتو هرصام

 تکرح یضوط هبینمش نالوا نوباهیودرا زک رم هدنراپم لوا یسهنس زکس ناس و
 ندشیدلوا عمتجم هلم هیمالسا رک اسعاهد هدقدلوا تاودناکرا عماسلصاو یرلکدتیا _

 فونص نانو هدلا هسیا "لاه بواوا شالت بجوم یروهظ ان تکرحو اک

 یسیراوسو اشاپ دم نکی یساغا یرجیکی یسهداییو بیئرت هزرفم ءور, ندهبرکسع
 یدنلوا برستو ثعب هعفادلالحالرهلب رب و هنتعم یدنفایهاب قازرلادبع باتکلاسیر

 مزهنم هدرا نالو! عقاو هدنراوج هجیلزوق عقاو هدهفاسم تعاس نوا زکس هدهسیا

 هنهاکشب یتمش لئاح الب راولوقسم ندنراقدلوا مزاع هنوباهیودرا هلا یرةهق تعجرو "
 . رایدلیا دوهحلذب هقیضتو هرصاح یمالسا رکسعمو دورو ِ
 هءمشط اکو هدنجما یآناکحتسا نمش نالوا تردق لدن هنناتنا ورندهنم يا 9

 هدقمل وا عفد یوو تلوص كنمشد هحرکا بول وا هبراحم ردق کک نوا قراقح

 هدجراخ كحهدیا دیدم يرولوتسمو یتروصحم هلمجوو كنوباه یودرا نکل یدیا "

 تشهدو فوخ ثعاب هنناکرا ودرا تیروصحم دادتما هلتهج یتماعلوب هبطابتحا ٌهوقر,

 نمضتم ینیلاسرا صخیم رک اذلالجالو یاص بلط ندنفرط لاشرامدلفو هنغیدلوا " ا

 یولعو لوا صخيم یدنا یمسر دما نطر یادشینک .هنکیدلیا دراو باگ ]



 غرا ه٦

 : Eمهار نان وا بصز سر هنرزوا یدنفا قازرلادبع نالوا روح هرارف هلا ۳ ۱

 هلمم ان یسهلاصم هجرانف لاسرالاب قرهلل وا نیست 25 صخ ص یدنفا بلنه مشموو 

 "یطاعتولوبق راجا راج یسهرضم ماکحا همانحلصنانلق مقرت یتروص ًانع هدیتآ و نالوا
 هدهلاصم دامر رز لاتفو برح شنا نالوا ناشفا ررشورندهنس یتلا قرهنلوا تادنس

 ردص هدهاریانلاوتدوع هناح لوساتسا نواه یودرا ا نوک چاقرب یدلبا رتسآ

 ردص اشاپ دن تنال وب ماقهعاق هدنون اهباکر هلکعا لاحرااشایدم هداز نسحم مظعا

 یدلب" ا:عاه رادص

 ىسەما دهع هحرانق

 هدام کلوا

 هلازاووح دالا لا ندیدمشهمصاخحمو تاداعم ولردره ندیا تقس هدو زا وا کیا

 درضنانلواارجاو ردابتو لمع ندنیفرطهلبابیرقت ئاس كرکو هببرح تالاكرک بونلوا
 .ماقتنادخا هدنقورب الصاوهلیا هوجو هدبابوب بوناوا شومارفهلبا یدب وم نابسن تایدعتو
 تسارحو تیاعر هیهحاصم هزنم ندرغتو یوقو دبؤم ارحبو ارب هنیرب كلنمشد هعاوا

 یهاشداهسور كاذکو ندنرافرط مداحماو فالخا كرکو ندع وياه فرط كرک هناوا "
۷ ۰ ۳ ۰ 3 ۳ ۰ 1 

 تالاوم یر ندرب.ه و د عمو فاصلا قاها نالوا دهم هدن رنا فالخاو اهلاراشم

 تلود یکیاو رهنلف ربتعمو ارجا هلیاماتهاو تقدلاک رلهداموشا بونلوا تسارحو ظفح
 هک هنلواتیاعر هلو یسهدام تالاومومشا هدنرهنام نیفرط *یلاهاو ایاعرو یلاعو كالماو

 نانلوادیدج و هیغلوا رارضاو ضغب لمعولردرپ ةيالعوآرس هنهبلعكنیرب ندنیباج دعبامف
 كرااعرهلج ندیا تمهت هنوک هره هفرط یا انثساالب هحنساضتم تافاصمو تاللا 2

 یرانانلوب هدراسبع رئاسو یردکج بولواوفع ًالک یرامارج ابسنم سن ندنیفرط
 امدقم بوليرو تصخر هدوع هناسک نالیربدتیا تکمو قنمو هل یرالبسو دازآ

 هکیرارتاسوبونل وا عاحراودر هرکص ندهلاصم یرالاوماوهیاپ ولردره یراقداوا بایماک
 ررضونایزو ضرع هلن هنام و تلعرالصاهبراقتحید هسارایدل وا قحتسم هتوقعه ره

 زوجت قعلوا ضرعتو نایزو ررض ولردرب هنورونع ندنفرط رارخآ و راهملوا ببدأتو

 تیاهحریز یرره ندنوموسیمو رلهنا وا بیدأت رل دنادصف هتیراضرعتو رارضا بوصلوا

 راهدیاترشاعم ًاسابق هنیراتبالومه راس هرزوا یرلتداع كني راتیالوو نیناوق ُهظفاحو



ERS 

 تاعوقولاج اتن : ۷

oدا  

 كتلود کیا رکص ندنسلدام كراهمانهدصتو یداقعنا كنهکرام ةمادهع وشا
 هنر كس ود بودا تنا دوخایو تعاطا مدعو تمر ۳ یرلضءل ندنسایاعر

 هدنالود هسورو لوق یمالساند هدم41عتلود هسیارولوا هدندصق احنلا دوخایو افتخا

 زالواعهدوخایودر بقعرد بو وا تیاحو لوقا هلا ہر الصا ادعام ندراندیا رصتت

 تلودکیاهلبایبسكرانمارب وللتمو هک راهنلوادرط ندنکلاع كنلود یرلکدلبا احتلا هسبا

 ندنسایاعر نفر ط كاذک هوا عقاوینعم رالصارولواثدع ثحم ثعابد وخ ايو تدور بث روم هنن

 هظح الم هن ره بو دیاتاریصقتولردرب هنسک ر ندنسه معز نابتسرخ ك رکو مالسا لها ك رک بولوا
 راهنلوادر یخأتالب هعدناوا بلط راوالشوب هسیاراردیا احتلاهل ودرپ لوا ندتلودرپ هللا

 هدام یجنچ وا

 هل ابو رانا فثا وطو لئاق لوک دیو قلی وبناحو ناسیدیو نابوفو قاحوی و مرق

 هل ود رب ینحا هلهوحو لقتسم قلعت سئو تدسرس ندنفرط ناتلود انتتساالب لاح یاب "

 کے داماو یار وا رفت ر روا لوقو قارتعا وز ملات
 هل راتموکح تخم نالوا :لقتسم یراناع ودنک نانلوا تصنو باا ندنیوص زیکنج

 قشع هلطرش كمامرو هساع ههدامرب چھو هتلودر ندرخا لود هدنامزر و هلغملوا

 هدنص وصخ یصن و باخ ا كهلایعوم ن دل رکو مکح هرلموق هرزوا یرلتداعو نوناق 1

 یلودهسور هلنمهلع تلودولردر راد هنیراتل ود روماو هم وردو هصوصخ روما دلرکو ۱

 ودنکل ود لةش اس تود لقتنمرب راد هتیراتودوهجزاع تعوکح توا هلخاد2 8
 هشاطهرز واقمالوا عا 5 یراغنادیا بانج ویک راردیا ےک ى ۳۳۹ ۱

 مهنارایرمشتامستلدعم تاذ بولواندمالسالها یراهذم نکل ولوو فارتءا هموقص |

 تلود تسرس نالوا دقع هموقم هفاطءانب هنغيدلوا نیدحولا ةفلخو ندنمّولامامآ

 همالسا تعلرش هنقلخ نواه فرط یترهبهدم روما كرةمروتك للخ هنیرا کلم ۱

 یسضارا هعلق کیو شرک نانلوا صبصخت هنتلود هسورو راهدیا مظنن هجنساضتقم

 ص اراونک اسمو عالقو هصق نانلواالتسا عقاو هدنرابناج نابوفو رفادعام ندنراناعلو ۱

 عیحنالوا هدننیب كنیرلرهن هلروطو وصقا كنبراربن یوص یزواویوو یسنوقوادریو ۴



 ځرات 4۵ ۸

 یمیدق یسهعاق یزواو دادرتسا ههموقم فئاوط هجنراو هندودح یتکلع هل یضارا
 ندنسهلدایم كس همان دهع هطاصم و هلاق ییابهدنف رصت تی كمهلع تلود لوالاک هلساکلا

 كنسهرزجحرق هدیادهمتهنسلباجارخا ین رکسعهلمج یتاود هسور ندهیرانات كلام هرکص
 یلکو یّوزج هدنقح یراراسو نک اسمو هصقو عالق مقاوهدنسهررزج نامطو نابوفو

 دعبامف هموق لحو هدنادهعت هند فک كلذک كنمهلع تلود ندنقاقحتسا ولردره
 هو هرات ارل نهدوک ذم كلام هلبا لاسرارکسع هقشبدوخایو یرکسع ظفاحم
 هسور هنب رلتا ود تموکح نیزسقل وا ملا و بودیا دادرتسا نصهلع تل ود هرزوا

 هرزواه لومهمهحو هان ت سو و تح القتسم ةققح كرلموق ص یتلود

 هدنراروکذم نکسمو یخاراوعالقوهبصق هک هدیادهمت ضهلع تلود كلذك یک یيدلیا

 هرهندنس»یحز رکسع دوخایونابکسو رکسع عو رر هقشل دوخایویرکسع ظفاحم دعای
 ندنرط یتاود هور ههموقم فئاوط هلح بولا ريستو ثعإ هاهو هنو هدمسا

 هديا لر یخ د نم« داع تا ودهرزوا یرالالقتسا نیزرسقلوا علا ةو یس رم نانآوا كرب

 هدام یج درد

 بسام a ودنک, هحتسسا طتقم یسلصا یاقحتسا نالوا صوصخ هلودهلمح

 هروصحات "هلماک تصخر هتلود کیا هلغلوا راح هتل ود ره ثكعا ارحا یعاظن كحهروک

 تاصقورارشو عالف هدرلرب یرلکدروک بسانمهدنرادودحوهدنراتکلعودنک هک رولیریو

 راهدیا دیدم و ریمعآ یراراسو تاصقو رہشو عالق قتعو انب نک اسمو هنیاو

 هدامیجنشب
 ندقدلوا رسم یراوحتافاصو تالاوم دیدح هلیداقنا كن هک راسهحاصم وشا

 دوخایو یسیطا هتروا بونلوا ریبت وتایپونوا ینا هینانهیاپ ندنناج یتاود هیسور هرکص
 هدایز بودبا تماقا یسحملا هبسور رب ماودلایلع هدمهباعتلود هلبصت یسجلا صخیم

 هسسور هبلا یعوم تیاعرو رابتعا مساص نانلوا افیا هدنقح یرلسلا كلود نالوا ربتعم
 نالا هدنعوقو هماع مسر امومع هل وا افیا ندنبناج ضهلاعتلود یخد هنسهبنر كنسبلا

 كن ال ردب بقعرد هدریدش یغبدلوا هددرغص دوخایو همر هاب یسجل ا كنيروطارعا

 كوب كيدنو هسيا زاملوب ىسجلا كوب كنال ردن هلیا بقعت هرکص ندنسيجلا كوس

 هليا سقعل درک ندنسا



 ۹ ۱ تاعوقولا جات

 هدام یجنقا ر

 همظعتمیتو هقرس هنسکرندرلنانلوب هدنتمدخ لعفلاب كنسبلا هسور هلع تلود .
 ندننرطیجما هقرس یابشا رب رقتلادعبهرکصندکدتاهتسیاشان لعفرب ریزعت ةتسياش دوخایو
 كما لوبق یییدمت نید هدنرکس لاحو هلوا دادرتسا امام هرزوا هجو قجهنلوا نایب 3

 تەجر هنیرالصالاحءرکص ندنرکس عفر بویوا لوق هدیدم نرد رانلوا هدنسادوس |
 كمدا كج هاب ردنوک ندنفرطیملا یرافارتعاورارقاءرکصندکدلک هنیراشابیرللقع بودیا
 راهلوا لوقهب و بوابریدتیا نابیهدنسوشراق كرلناملسم ضرغسب ضمبوید هدنسههجاوم (

 هدام ي

 هدیا تناص ایوق هنیرلاسنکو هنقح كنتناید ناتسرخ هکر دیا دهعت نمهماع تلود /

 رکذ هدهدامیحشدردنوا رک هدجاتحا ره هکه رب و تصحر هنیرلسا كل ود هسورو ِ

 هتناص .كنسمهدخ هارکو هروک دم یایینک ناتلوا ناسا .دنشم ده 2
 تسود كمەبلع تلود یضورع هنوکرب كهلا یعوم "یجایاو هلیا هعونتم تامیهفت زاربا
 تل ودهلغعلوا غلبو ضیعندنف رط یدمتعم مدا قلعتم هتلود نالوا یراوحمهو یاص 3

 ردنا دهعت نمهللعتلود یرالا لوق ندنفرط نمهیلع

 هدام نی کنن

 تصخر امام هرانلوا ندنایاعررناس كرکو ندنسهمز نباهر كرك كتلود هسور

 یوب هنوک وب رلهدیاتحاس ءرللحم راس نالوا ترایز هتسیاشو فیرش سدق هکهبریو
 هبزج ولرد رب یخد هدشرط یانثا هدرللحم وات هارکو هدف رش سدق كرک ندراحاسو
 را امرف نالب رب و هنیرلایاعر تالود راس هیلوا باط فذدکترب اللصاو وکر بوو جارخو

 نههلع تاود هکمادامو هوا ادا هرزوا ییلال هجو یخد هلوموسص یرلما لو و

 تعارشماکحا توقبوءلوا ضرعتو لخد ولرد ر هني ود ا تماقا هدنسضارا ۱

 راهلوا تناصو تیام امام هحنساضتقم "

 هدام یج زومط

 ندټامه ره راناجر نالو هدنتمدخ كنبرلبا هسوز مقم هده طط ق هسورح
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 ۱ 2 هتل ود يا یراتمدخ ها هنب رلکدلیا ]ی 0 هنن ز ومآ تلود نوسلواهسبارولوا

 ٠ ناللواشرابس هنیراودنک ندنفرط یرلمودخورلهنل وارابتعاو هلماعم هللا توصلاک هلغاوا
 13 هلوا زئاح قلوا هذخاوم هتسياش نوعا داوم

 هدام یح وا

 | مزال ندنرافرط یرارادرس كنیرارکسع نافرط بولوا اضما هکرابم ةلاصم وشا
 ۱ لعف ولرد رب هیلحر رک | هدّملارا لوا هحل وا لاصرا هرللحم ندا اتقا تاهش نالوا

 . عقاو هليا بيرق وب ب وملوا دع هرزوا قعلوا ضرعت ثاربا هسبا ردیا ثودح همصاخ

 ۱ ندءفاوهل وب ب ومل وط رتعمهرزوا قلواروهظا مودعم یخد رلالتساو تاحوتف قجهلوا

 هلوا دنم هداف هتسکرب

 هدام یجرب نوا
 " یک قلعتم هنلود کیا هدنرابرد هلسح ندیآ حشر ینکلام نوجما نیناود تعفنم

 بوللوا دهغو دقع یرالا راذکو تشک هرزوا تسبرس تعنام ری هتیافس راحت و

 یرلقدلواباساک هدنرلت رام یراکدتا ارجا كرلتلود راس اقلطم هل رهو هني رل هلکساو

 ءرق هلیریو تصخر دنا هلع نل ودیا هننیاقسو را یرلکهسوروبثا هرزواهجو
 رک ذلارام هدن رانامل كنيراسفو لحاوس هماع و هک هرق ندزکد قاو هزکد قا ندزکد

 حاضیا هدالاب رئاد ههدام وبشاو رلهدنا ثکم هدنرلزاغوبو رم نالوا هدنلاصتا رلایرد

 والم هرتلکناو هحارف هنسعل راد هن راحت سا هدنکلاع دل سم ه.اع تلود هرزوا یتردللوا

 ارب وللثم هام تراحم هلمتافاعمو تالاسم نالبروس هدعاسم هدایز بولوا بحا تسود

 لاونمر بولر و تصخ رندشناح نمهلع تاود هسرلایاعر كنتاود هسور كعا تراحت

 | هدنقح ك نيرا بسور رکو ترا ماز ک رلهدیا راذکو تشک یخد هدهنوط رهندرح

 ۱ کیا رک ذلارام هدنروهظ جابتحا ولرد ره یک یفیدنلوا ر رح ظفلب ظفل هدهدام ویشا

 تاموسر یرلکدریو نورو ن للم هلمشوط ربتعمو ىع یرلطورش كرلرااسو كتلم
 لش ینسهلوقم هعتما ولردره یرارحا هسور 17 کت نرم ردنا ادا یننعو ینسهلک اشم

 یرامراوهب هنطاطسق هسورحو هنراناملو لحاوس كرل ارد راسو زکدهرق بودیا جارخاو

 یتسهدام نافس ریس و تراحم صا كنیرل وص اموم اشتساالب هرژوا رسد هل وا راح

 هکروایریو تصخد ندنناح تلود کیا هر رل رج ا ودنک هلرب زیوجم هنیرلایعر نافرط
 ٠ هدبابوب رلهدیا تماقا هدنکلام نافرط هدندمنالوا مزالهنی راتراجش ءراداو حلاصم تیۋر
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 تیسلرس نانلق یازرا هنیرلایاعر كرلتلود راس نالوا تسود هک رونل وا دهعت ندا

 ندمزلاداومهدنافک "هلجیسدامماظن تسارحوهنلق ینازرا یخد هنیراحم هسور تلاسمو

 سولسنوقو راسولسنوق هدعقاوم ٌهماع كجهیروک مزال ندنفرط یتاود هیسور هلفلوا "
 كلود راس نالوا تسود بولبر, و تصخر ندنناح نهلع ت تلود هننآ كنیرلاک و 3

 شولسنوق وبشاو قرءلیئوط ربتعم یخد راموقم یک یرلقدللوا رابتعا یراسولسنوق

 ناناخرت سم هليا اها ا و نوو و هکه لير و تصخر هنیرللکو سولسنوقو
 بانماک یرالاتماناناوت هدنر مدح ها رلتام و همارفو هرکنا نوئوط هد ربعه ۶

 نالوا یحا تسود كتلود هسورو را هلوا باساکو لان یخدرات و هاش اعم یرلقدل وا

 یهداتعم موسرو کما تراجت هدنکلاع هسور ارحم و ارب هليا یافاعمو تازاتما للم

 برد رسو بول, ریو تصخر ندساح یت جا ودهسور رەب رلایاعر مهلع تل ودم رکصندک دتنا ادا

 هدنروهظ رلاضق هنوک ویو تناعا هلهوجو ندنفرط هنیافسنالوا راحود هیاضق هدنسانئا |
 RPE را هنلوا تنواعم هللا ترهاظم نالوا ارحا هدنقح للم نالوا بحا تسود

 هلبریویاهنیرا ودنک هلا یراج خرناشا مزال

 هدام یجنکیا نوا
 لود هسور هلیراقاجوا برغ ریازجو سنوتو برغ سلبارط ینعی هلا رابلهقیرفا

 كتهسور تلود هکر دنا دهعت نمهلع تلود هدلاح یرلکدتاتغر هتراجم طئارش دقع

 هموسصتادوهع هديا لماشو لدب یتتصخرو رابتعا یدنک هل وصح یاربذب یتغر هل وکو ب

 نمهلع تلود هدىنقح لراقاحوا رک ذلارام یخد هدنصا قعلوا تسارحو ظفح
 هلوا نماض

 هذام یجنچوالوا

 یسهش روطا ربع داراولهسور اما هدص وصح رهو هدهمأع باکمو نام هامح

 یربصتیهاشداپ كراواهسور امام هليا ناسلیرت ندنناج نمهبلع تلود رتادهنیربتعم بقل
 هل و3 لاممتسا

 هدام یجرد نوا

 كنهلحم مان یغوا كب هدنفرط هطلغ ادعام ندهصوصخ یاسلک اساق هب هراس لود

 یاسبنک اسینک وبشا هلوا رتاج كمریدتیا انب اسینکر, یاود هسور هدماع قیرط هدو |
 هک نم

 هپ 1 4



 دام یی ت كنتل ودهبسوردب الا یلاو همست هلربعت یساننک هف رغوسودبولوا ماوع
 هلوا تسارح یرو نما ندهلخادمو ضرء ولردره بول زا

 هدام جنس نوا

 هنیرلباعر نیفرط هجنساضتقم ماظن یراقدنلوا دیدحتو نیم یرلدودح كثاود کیا
 واد نالوا هدامر, قجهلوامسج عازل ثعابو هثحابمبجوه

 ییا هنسفد كرانایزو ترضم باسا نالوا لمتحم ی ی راغ ضراوع نکل

 | , 6 اح نالوا هددودح سار هدنروهظ كرلهنسن هل وکو هک ردراشهربورارق قافتالابتلود

 ضخش هلسفرعم راز ما نانلوا نمتاصوسصخحم دوخایو شدت ی هدام نالک هروهظ

HTكصخش نالواینح ربختالبءرکص ندکدنیآ شیتف ینهدامیک یک کارون اس  
 3م اددح هلاداقنا هکراسةماتدهع وشآ هکروناوا .دهمنلابو رلءدبا قاقحا یقح
 ا. لوا ر الصا هلیرومظ كنایاضق هنوکوب یسهدام ماظن نسحو تالاوم

 ۳ هدام یحنتلا نوا

 هدنرانوردارقو تابصق راس هلیراهملق لبعمساو یاکو نامرکقا یتکلم قاجوب هلج
 . یتسهعلقردنب و بوت وا درهمهلع تلود ندنف رطقأ ود هسور هلا اشاهماع نانلو دوجوم

 تاصقو رلرهشو عالفهلح ینراتکلم نادغو قالفا كاذکو  ردیادر همهلعتا ود یخد

 تلود ردیا در همهلع تلود كاذک هلیرلاشا هل ناو دوج وم هدن رانورد یرلارقو
 الماکو امامت یطئارش ونشا بودا لوق ینهموق ع كلام هلا طئارشناسلایا یخ دم هلع

 یسلاهاكراقلەدوو کیا وشا الوا هلیادهعتهلبا هبلومعم دعو ینسا تسارحو هظفاحم

 اسلم ایسن الماکو اماع هدنراقحانتتساالب راهسیا ندنابعو مماو لاحو تایفک و هیاپ هنره

 .  هنیرلکدلیا تکرح فلا هنیروما كمهبلع تلود دوخایو یراتمهت ولردرهبولوا وفع
 ۱ یومضم كنهدام یلوا بوناوا شومارف دبالا ىلا یرللامعا ٌهلح نالوا هظمو دانسا

 ۰ ندهراحم وبشا بونلوا لیمکت یرللاح اددحم یرهقباس كالماو یرلهیایو بصنم هرزوا

 ۶ تسب ۳ وجو قاد ناس رخل E ان راهن ادا رک المای راقدلوا كلام 2
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 3 2 لودلک سر سل هدعا و e نر او هنب رسا مدقزا ا

 : هککالماو یخارا نانلو دوح وم اد كرلر راسو ناتوحو لارا بونلوا دخا

 ' - نالوا بسام هنسه صز ناب اهر اعن ار رل هنل وا دادرتسا هنوموسصر و واهم" هلمسا ایاعرنالا



 e تاعوقجولا ان

 رانادناخ نالوا هدنتبغر یقمراوءرللحم رخآ بودیانطوالرت انساخ هوا رابتعا هلبا زایتما
 یمظنتكنلاصم ودنک ءرانادناخ وشاو راهلوا نوذآهرزوا تبسررس هک لقن هلبرلاشا

 لاه ءا تدمهنسرب هرات ا لقنندنرانطو هرزواتبسبسنوجحما قلوا یرافاک تقونوحمشآ |
 هناوابوسحمو دودفم ندنح رات یسهلداه كنهک رابه همانقبدصت واخ کد ونشا توللوا

 و هليا قبرط رئاس كرکو ها دوقن كرک هسیا هنوک هن ره نوجما رلهبساح قبثع اسداس
 رخا دوخایو فلکت واردرب نوجا یندم اهاع كنهبراحم وشا اعراس هعلوا لصح هنسن
 هنی رلهددعتم تایرخو تارضم یراقدلوا هدزاب هدندادتما هرام بوشلوا بلط ولردر

 هلدابم تلهم وبشا بولبرو تلهم كل هنس کیا یخد هرکص ندنوب هنوموسم ارظن
 نمهبلعتلود هرکصندنکیدتیاروتلهم وشا انمات هنلوا دعندنخراتنوبام ٌةمانیدصت
 هدنسهبنر ناکما زو هلماعم هليا هلک تورم هنیعت ینسها كني راهی زج هک ردیا دهعآ

 ادا یرلهیزج هلتطاسو كننبراثوعبم ءرکرب هدهنس یکیا هديا تسارح ینسهللج تواخس
 کاح دوخایو اشاپرب الصا هرکص ندنسادا اماع كنیراهبزج وسشا نابلوا نیستو هئلوا
 وکر ووارد رب رخآ بوبا ضرعت هدنقو رب الصا هناموسم نوسلوا هسرولوا مکرهو
 ناطلس مدحما دج بوبقلوا بلط ندنراودنک هليا هناهبو مسا هنوک هنره فیلکت دوخایو
 كللم اعسات راهلوا بایماک هليا تازابتما یرلقدلوا عتمتهدنراتداعس نامز عبار ناخ دم
 تصخر یخد هنیرلکب كلراقلهدوبو وشا هدنر, كنیرلادختک وق ندیا تیر یراروما
 تحلصم هرزوا قلوا ناتسرخهدنهذم مور ندنفرط كنيربره هدهلع تلود هکهلریو

 مهلع تلود رلهدیا تیؤر ینلاصم نالوا فقوثم هتکلم وشا هکرلهلبا نیم راراذک
 للم دعاوق هدنرلهنازجاع لاح بونلوا هلماعم هلیا تورص لاک هنیراقح ید ندشیاح
 را هنللوا راشعا هرزوا قلوا یریو نیما ندضرعت ولردره ینعلبولوا قحتسم هتقاقحتسا

 هکرولی ریو تقفاومو تصخر هنیرلععلبا كاروطارپیا هسورندنناح هلع تاود ارشاع

 هتل ود رل هديا هرک اذم هتنراعلوا هدعاسمو تناص هروک هنساضتقا كراقل هدوب و ییا وشا

 تیاعر هنیراتاک یرلکدتیا ضرع كرا هحنساضتقم هناتسود رابتعا نالوا قبال

 ردیا دهعت نمهیلع تلود هنسملا
 ءدام دب نوآ

 تلود یتلود هبسور ین رهطا زکد قا نالوب هدنطسض ریز كنتلود هسور نالا

 نال وا حرصم هدنسهدام یلوا هکر دیا دهم یحد مهیلع تلود ردا دادرتسا ه مهبلع



 ۶ راب 1

 ماع نانلوا ارجا هل ےس ەظم قل وا فلاخم هنيروما كمهلع تلودو كراتحاىق ول ردره

 " یسلاها كنهروک ذم ریازج ینسهدام قغلوا وفعووح هلا یلک وفع اسنمو اسن كلاعفا

 ضرعل رب یندا الصا هتتناید ناتسرخ انا ردبا تیاعر هلبا تماقتسا لاک نعد هادنقخ

 رک ذلارام هنملوا تمنام هلهوجو هنیدیدجن و ریمعت كرلاسبلک بویملوا قیبضت لاصیا هلبا
 وشا الات هعلوا هلخادمو ضرعت هليا بیر رب الصا صاخشا ندیا تمدخ هنیرلاسلک

 كنتلود هسور هلا یبس تابیرخن و تاریدکت نانلوا ثاریا هنیرلودنک هلبا یبس هیراحم

 رازح وشا ناکد هنئدم هنس یا 4 GR ندنوبو هد رات یرلقدلوب هک و ز

 ندناح مهلع تلود ردکرک قعلوا دع ندنح رات یدادرتسا همهلع تلود كن هم وق رم

 بودانطو كرت اعبار هع وا لصح یونس مسد ولردرالصا ندنسلاها هروک ذه رازج

 مهیلع تلود هرزوا كمنا لقن هلیرلاشاو لام اماع رالوا هدنتغر قمراو هرالح رخآ
 وبسشا نوجا قلوا یناک تقو هنیراطاصم مظنو بولیریو تصخر هنوموقیم ندنیاح
 هنلوا لاهما هنرل ودنک یادم تلهم هنسرب ندنحمراتقجهللوا هلدابم كن هکر ام ةمانقیدصت

 دنس ەلدام كن کراس 4 همان دصت وشا یا لا اشناهک دنتعجرودوع كنسامتود هسور اسماخ

Nمهلع تلود هسلا رول وا عق هاو یحاسحا هب هنسن رب رنک نک یلوا عقاوهدندم یا جوا  

 هنلوا ترهاظم هدنسه ص ناکما عسو ندشناح

 هدام جک ون نوا

 مدنلخاس فرط لوص رود نم ره یراصح نورباف عفاو هدب زا و یوص یزوا

 كن هلاخ یارح عقاو هدننب ینوص یزوا هلبا وص قا و هلا یضارا كجهدیا تیافک
 لاق" هدنف رصت تح كنتلود هسور ماودلا ىلع القتسم یراع ندهضراعم

 : < هدام یئزوط نوا
 ۳ رج وم ءدنرانورد یرانافل یشرکو یسملقهتاق 54 عقاو هدنسهریزج مرش

 مان هجاخوب قرهراو هنیرادودحقبتع كشرک الوط بویلشاب ندهاسرحم هلیرایضاراو هلبا

 ندهضراعم هج راو هنیزکد قازا ندالاب هليا مقتسم طخ ندنلح هجاخوبو هجراو هلحم
 . هلاق هدفرصت تحت كنتلود هسور ماودلایع القتسم یراع

 4 هدام یجنمرکی ۶
 جوا نوا زو كس كني وم تر خم راب ییعا یسهنس زود كس كنناسع دام

 4 5 ا



 q تأم وقوع. 9 9 3

 تادنس نالوا دهم و دقعهدنس اشاب س وجآ هلا ما مان هر یسهس

 هنتل ود هسور دیالایلا هلیدودح و رکلوا یسهءاف قازا ءرزوا ینبدنل وا نام هدنموهفم

 . هوا صیمخت
1 ۱ 
 هک هدام یر یرکب 3 ۱ ۱

 ندنراتبراوج عقاو هلیسهفاط رانا هطرابق كچ وکو هطرابقلویب ینعی راهطرابق یا
 ثانی راناخ م رف یبهدام یراعل وا صبصخ هنلود هسو رهلغلوا یرلقلعت هلب راناخ مرق یا

 ۰ هل وا هلاحا هنسهدارا كنيرلشاب راناو كننروشمو

 4 هدام یجنکیا یرکب #
 E ی ەقا طئارشو همان دوهع هلح نالوعوقو یداقعنا هدنن تلود ییا

 دبالایلاو هلازاو وحم یطئارش هما نالک هدوجو هرکصندناو نهماندهع مقاو هدنسهملق ]

 كنادوهع موسم هک هلیوش بولیریو رارق قافنالاب هدنسهنام تلود یکیا كیا شومارف |
 یدپ كيب كناسبع ترضح دالبم نکلو راهی انب ینسهلوقمهبعاد ولردرپ دمبایف هنقح ||
 یسکل وا قازا یلتفاح مان اشاپ نسحكنسهملق وجآ هلیا یکاح مانوتسلوت هدنسهلس زوی

 بولوا یرب ندانتتسا ونشا طئارش رتاد هنندیدحمو ناس كنرونس نابوق و یدودح

 . لاق یاب ری الب لوالاک |

 هک هدام یجنچوایرکی *
 هسور ييراهعلق نابریشو یسیاوکو قجدادغب عقاو هدنسلاوح لیرکمو یحروک

 فق وتم هنیراحاص لصا یراقدلوا قلعتم ورندهدقردراشملو! طض ندنفرط یرکسع ||

 دوخای ورب ندهعدقتاقشح رکا هکهیوشبونل وا لوبف ندنف رطلود هسووهرزوا قلوا ||
 عجار همهلع تلود هسلا شلوا كلام هب هروکذم عال مهلعتل ود مدقم ندهدیدم تدم

 هسورهددوهمتفو هرکصندنسهاداىم كنك راس همانشدصتوشا بوللوا لوفهرزوا قلوا

 یکلوا هک ردپا دهمت ندنفرط ودنک یخدمهلعتاود هلیا هبلخت یهروکذم ةملق یرکسع زا

 كمهلع تلود هدندادتما هبراسحم وا هدهروزم "یلاوح هحنساضتقم یلومضم كنهدام |

 هبلومعم هجوو هیلیاوفع اسنمایسن یرانلوا شا تکرح هدزوا لاونم هنره هنپیلع
٥ 

“AN 4 EDT 



 2 غرا : ۹
E 

 . دیفک و ابا ندنلط هراس ۀبزج هنوک هو ندنسوکرو زقو نالغوا دبالایلاو هرزوا

 قلوا یمایاعر ودنک هدنسارا هروکذم فاوطادعام ندرلنلوا یراقلعتم وربندهتوا ردیا
 ندنفرط کو یحروکو ردیاديمآ مهلع توف کما ا هعادهنقح لدحاو درف هرزوا

 هظفاو تموکحكنوموسیم رارکت یرلر مکحتسمرتاسو یضارا نانلواطض وربندهوا

 : قیتع پویا قییطتو ضرمآ واردر, هنقح یرلاسینکو رتسانم تنایدو هبلیا كرا هنیرهقلطم
 ناطباضوهدرکرس رتاسو یماثاپ رداچو هبلوا تمئام هنساتبكراددجو هنیریمعت كرانلوا
 عنه مهلع تل ود ین راعلوا ض رعآ هلا تعاضا ی رللاوما ندای هعاد ولردر ندنف رط

 هن وم وسص الصا یتلود هسور هلغاوا ندنسایاعر تعهلع تلود هروب نص فثاوطو هلا

 ۱ ۰ ها ضرع بوعا هلخا دم

 6 هدام یجب درد ییرک #

 هم ناللو دوحوم هدنف رط عاص كن ه وط ره تقعرد داوملا قلدصا و اضمالادعل

 كنەنوط هدنف رظ یا رب ندنخرا اضبا بواوا هحوتم هعحرو تدوع یرکسع هسور

 هوس رح ا ندکدک هنسق لو ص كن ه وط اما E. oat را هدا 5۳ at هنسدق لوص

 كنراتکلم قاحوو قالفا هدعب و هنلوا ملست همالسا رکسع بوایدلاشوب یراصح

 رونل وا نیست تلهم یآ ییاهنسهدامهلخم وتا بول واتردابم هددحاو نا و ندر هنسهلخم

 یو رب ندفرطرب م ندرت یک ندا روب نم نتكلم 1 هسور هلو

 ۱ هسور هلي راهعاق نامرکقاو یلک ییسهصق لیعمسا ندرکید فرطو لسارا هدعل و یتسهعاف

 ۱۳  ک ندقدلوا هوم لوا قخیلم هتنرطر اسم زک-اسع بودیا كر یرکشع
 تدم یآ چوا هنسهلخ امام كتکلم ییا وشا رلهدیا كرت ینهروکذم عالق هبهیمالنا
 هلرت«ینتکلم نا یرکسع هسور هرکص ندتفک نانلوا رکد هدالاب رونلوا تقوت

 كلاعو عضاوم رکذلارام هلیابیرقن وب ردکجهدیا رورهنفررط لوص كنهلروط رهن بودیا
 هدنفرظ یا شب ءرکص ندنساضما كنبرلهدیّوم ةطاصمو تلاسم كتلود کیا یسهناخت

 نامز لوا هد دليا زورم هنسبق لوص كنهلروط رېن یرکسع هسور هلج بولوا عقاو

 هنی هک هلبا طورشوب درج جا روناوا ملست هبهیهالسا رک اسع یرلهعلق ردنبو نیتوخ
 یجنزکس نوا كنهدبژء هحاصم یسضارا نانلوا مرمت یراصح نوربلق هدروبنم تقو

 كن هلاخ یار عقاو .هدننب یوص یزوا هلا وص قا هرزوا ینیدللوا حاضیا هدنسهدام "



 ۹ EE E تاعوقو جات

 ياد هني رل هطا زکد قا و هناوا ملست هتلود هور یر ندهضراعم دیالاییا هلته واز 3 ۱

 لواهروکذم ریازج هلتعرسینبدلوا لباق هنیراهنورد تامظنتویحاصم كنسامنود هسور 3

 هنطبض كمهياع تلود یرب ندهضراعم لوالاکندنفرط یرکسع هسور ناو هدبلاوح
 مهماع تلودو هنلوا تقو تقوت هکرداکد لباق هلا یبس هفاسم دعب کوج راهللوا در

 هل س هظح الا« تع نع لاحعتسا تنه روکذمیامنود هاترح یا او ا تاوقه دم هک ردبا دهل .

 یرلهنن ندا اضتفا هده ناکماو عسو بودیا تناعا همزاول یاشا مهلع تلود : 1

 رولو و و هسورهکمادام هدرلتکلعنانل وا در همهیاع تلودهدیاللوا بولیر و

 هلح بولاق هرزوا ینیدنلو هدطض کور یعاظن و یتموکح هل راتکلم وشا هسا

 كنءروک ذم كلام ندنساح ماع تلود نکد هنتفو یرلجورخ ان كنيركسع هسور

 درادت و تالوک ام فاطققا كن تع هسور ناو هدراتکلعو و هوا هلخ ادمهنتم وکح

 هسوروهناوا لمع نکد هنیراج ورخ اماع كلذک هرزوا ینیدنا وا لمع نالا هنسهرئاس مزاول -

 هتنراوومام .كمهلع :تلود ناسلوا.ناسآ اص ع او یک مت

 ناناوا در یرلرکسع كمهماع تلودهکدمیا ربخ ینفیدنل وا هماخشت یرب هكنهروب نم كلام

 وننک .هدراتکلع وشا نالوا در ید مهلع تلوح ینفلا بوتصاب یا ا آ

 یرلدام یامهمو هریخذ كنولهبسور نالوادوجوم هدنابصقو عالق هما لاخدا ینتموکح
 درج هدرهعاق نالوا در همهلع تلود بوناوا هماخ ندنفرط یرکسع هبسور هرزوا

 هماع نانا وا در همهلع تلودو رلهدیا كرت ین رلب وط مهبلع تلود ناللو دوحوم هدانناو

 مدختسم هدنتهدخ كنود هبسور هکراهسیا ندتفکو لاحو سنجه ره یسلاها كراتیالو

 هلبا یرکسع هبسور هلزب یرالاوماو لاعو لها هده ونس تلهم نانلوا دقع ردراشلوا

 كرك هجنساضتقم هروکذم طورش بویقلوا عنم راناوا هدنتبغر كما لقن بولیکچ اعم
 . هديا دهعت مهباع تلود هنسماعلوا عنم هلهوحو هدنندم هنسرپ امام كركو نامزلوا

 هک هدام یجنشب یرکی
 هاب هله رارزیسا راسو هبراح یارسا هلم اب نالوا ندنسج روکذ درکو ثانا رک

 رصنت هی راتدارا نسح هدنتلود هسور هثدنلو هدنراضارا كتلود کیا راهسیا ندهبترو

 ندرلناتسرخ ندیا لوق ی یدم نرد هلراتدارا نسح هدههباع تلودو نملسم ندیا

 الداو بقعرد هرکص ندنسهلدام یراهمانقدصت كنکرام ٌهماندهع وشا هاب ادعام "



 غ راز 1۸
 س س

 كلذ راهلوا ملسلو دادربتاو داّزآ ن ریغإو ض وعالب ندو رط هلبا هنام ولردر

 *یلاهاو ولءر وهو ولقالفاو ولنادنبو ولهل ینمیراناتسرخ هل اب نالوا قاقرتسا دنب راتفرک

 ونشا كلذک راهلوا دازا ضوع ربغو نعالب ءانتتسا البو هل ابر اسو رادجروکو رازح
 هسور نالوا قاقرتسا دنب راثفرک هلبا بیرقترب هرکص ندنداقمنا كندکرابم ةلاصم
 یراایاعر كمهباع تلود كلذکو رلهلوا ملستو در هقدنلوب هدعهبلع تلود یرایاعر
 . ردبا دهعل هور هکعا تک هرزوا هماشنم "هم اعم و هنسل هدنفح

 ( هدام یجنتلا یرکی طف
 هدع رق بقعرد یک یفیدلواهدیسر هبیزواو هم رق یربخینبدنلوا اضما رلهدام وبشا

 یا ییا ندنخرات اضما وبشا بودیا هرباخم هلظفاح یزوا یرکسعرس هسور نالوا
 مخ رصتهدهدام یحنزکسنوا رکذلارام یراصحنوربلق كلرهلیردنوک ر امدا دمتعم هدنفرظ
 ندشننوک یراتاقالم یرامدا دمتعم وشاو رلهدیا لوق مستو ماست هليا رلارحم نالوا

 اضما همان دهع وشا لاح یاب هک هلیوش هک رلهدیا لیمکت یهدام رک ذلارام هدنفرظیآ ییا
 بولوا ریذپ ماتخ حورشم هدام هدلقاتدم هسیا لباقو هدندم یآ ترد ندنوک ینیدنلوا

Llهنفرط لاشرام دلفو هنبناج مظعاردص ینغیدنل وا لنکن یراترومآمو هوا ارجا  
 . رلءدیآ واتا سیخ الب

 4 هدام یجب دی ییرک

 هبوقتو دېم هلبا دک أت هدایز نیلودلانیب یتافراصمو تالاومو ینهکرابم ٌهاصموب
 رلهمانهدصت اقدصت یهبربخهلاصم وشاهدناقم قجهنلاواتقوت هلیساضر نافرط هدننمض

 هاشتم "هلماعم هددودح سأر رلبحلیا کیاو ربستو تعب رابحلیا كوب هداملاقوف هلا
 یرایابا كلود اوروا نالوا ربتعم هدایز هدندنع كمهبلع تلود بوس وا هلباقم هلپا

 توفص تلالد بونلق یعرم ید اممملایموم ءرزوا داتفم مسر نانلوا تیاعر هدنراقح

 . هنلوا لاسرا ایاده قبال هنیراتلود ناش هلتتطاسو امیسلایوم نابحابا هرزوا نباح

 ( هدام یجلزکس یرکی »
 مهاربا باکلا سرو دما یمسر یهو امہ لای وم یرا صح ص مهماع تل ود

 ندنرافرطری اب هبقاوعتمتخنینبر څر ییارنج اتنوغل كن هسورتلودو اه دجم ماد بینم



E 31۹ ۱ تاعوقچ ولاا  

 زلف كتاود هسورو مظعا ردص ءرکص ندقدناوا اضفا ئراددام كنءدبم هطاصم را 8

 ةد رلهناب« نیناج رک اسع عقاو هدرار, راسوواتلک ارحبو ارب هلءااصیا یاھ ہن كل اشرام
 ندنرابناح لاشرام دلفو مظعاردص بقعردهلکلک مزالقغلوا عنه هنامصخ "هلماعم وارده

 راقالوا هببراحم هرئاس مضاومو هیانود مقاو هدنسوشراق مرقو زکد هرقو زکد قا

 راقالوا هنوکربو هئلوا عفد تالتاقمو تاداعم هدریه هلاصلا داقمنا دعب هکرولیردنوک

 یغالوا هسور هکر لهلوا نومأمو نوصم هلیرلهمانهمذت كلاشرام دلف لارنج و كمظعاردص

 ردم هل طاسو كنیرکسعرتم . هسور وا هسنا رانا قنات هنفرظ و

 ردابت یغالوا كمظعا ردصو همایا ریست هنیرکسعرس مهلع تلود ینسهمانهسنت كمظعا

 هن رکسعرس هسورینسهمانهش كلاشرام دلفهلتطاسو هباع تلودرکعرسهسیاردیا ءدافت و

 فرط دلرک یدنهع ید وهعو دوقع كنک رام هلاصم نانلوا دتعو هبا ریسآ و ثعل

 هسور تاودو مظعا ردصندنفرط املاراشم یهاشدایبسور هل رکو ندمهناورمسخ نوا

 هلاصم نالوا روطسم هدهماندهعهلفعوا هلاحاوضب و هفوحامور هتنوق ورتب یلاشرامدلف

 مظعاردص یک شئلوا دقع هدنراههجاومو روضح كنسنکیا یراهدام هل كنەدبۇم
 هحنساضتم هلماک تصخر نالبریو هراودنک ندنرلفرط نیتلود ندنرابناح لاشرام دلفو

 دعوو دنه# و دقع هدنم وهفم داوم وشا بودیا قلدصت هاب راءاخ و اضما ینهروکذم داوم

 بوعلوا لمع هنسنرب الصاهنفالخ بونلوا ارجا هلتفدویعم ربغت البو ایوقراهدام نان وا

 قیدصتوریرقت هلیراعاخو اضما یرلتروص ینعلا قباطم هنسبو هلریدتیا یخد هدحاو درف
 ناماطاو هسور یدنس كلاشرام دلف هلسناسل نادطاو یرت یدنس كمظعا ردص بول وا

 ندنرافرط راصخیم یخد راهمانتصخر نالبریو هراودنک ندنرابناح نتلود هلبناسل

 شب هرکص ندساضما كداومو لاصبا هلاشرام دلف هرزوا قلوا ندنناح مهلع تلودو

 ادن . كمعا رش نول وا هدا ن5ا دم هنا زواوا ی
 . راهدیا ذخا یترادنس كفو امور هتنوق لاشرام دلف هدنا یراکدتیا لست

 هعاخ

 برا عقار حالصو حاص نالوا درهک و دیدی هرزوا هموقص داوم دعب ا یدعا

 نارادجات هع صه دعاقوداتعم تقاد نارایرمش E بولت وطربتموررقمافکلا و :



Vغرا ٠ 

 زکس یرکب نانلو رکذ هلرک هکزردیا قیدصت اماعو قاثمو دهع هرزوا داتعا افو
 نانلوااطعاهعطق کیارکید دلرکوهنیدوهعو قیئاوم كحالصحاصو هنیدوقو طورش كداوم
 ندناطوا مادام بونلواتیاعر لاک هنیراطورش كنتیدام روطسمو ررحهدع وياه ناشن
 رداص تکی عضو هنفالخ كداوم نالوا قردصتو ا ندفرط یراصخص یخد

 ناریمریمو ماقعلاع یالکو ندزٌماصتا تفصن فالخاو ندنمهناهاشداب نواه فرط هوا
 زمیدومع هلطابو زعاسترا ترصن رک اسع امومعو مارتحالایوذ ءاصاو ماشتحالا بحاص
 2۱ تکرحو عضو قلعتم هنفالخ درفرب ندمادخ فا وط نالوا باف رش هليا

2 

 هءاع تلود هکر دامضآ هبیرح یفراصم یسیرب ندهدام کیا روکذم هدهماندهع هعاخ
 هوهسور هدفرظ هنس چرا هرزوا كلرو ها هک كني رشهنس ره هليا طی چوا

 كنیرلهطا زکد قآ یسحنکیا ردا دهن ىا هدا ةا هلک كسب شب نوا
 نانو هد زکد قا هدنسهدام یح د نوا كنهماندمع ناناوا ی هکر درسها تع رس

 E مدقا نارب همش نم هدهسلا طو رشم یسهلکح هذئدم یا وا كساعود هبسور

 . ردشلا دهعت یتلود هسور یتسعا

 هلغلوا یاوا یسلج طاطحا كنهءنس تطاس نامزیتیدلوا یواح كباب یحشدرد وشا

 شومارف ید یساروش طقف ردشللا یقرتو دیازت نوکب نوک یسهیونعمو هیدام تاعیاض
 زواج هنسهعلدق ابوروا ءرکص هنس شما ندنرومظ یادتبا كنهيناثع تلود هک ردیلماملوا
 ردق هب هحناک 4 سهدهاعم هڅول راق عئاو هدنګ را نوا رو كب هدلاح یتیدلوا شمنلو

 ا اوا رطضمهبهلاصف دقع هنایوافتهبنس تنطلسهدندم ردق هنس یللا زوبچ وا
 هل ود لاوحا یغنبدلوا عفاو هدنل ودر هک د هاب وط تاضو.درب هلب وب هال وا تسلاغ زاروا و

 ندراوشمط هروب نص هدهاعم هلا هرن وک ماکحا یاضتقم ردسلسم كراندبا فوقو تک

 ۰ ی سەر رح هروم Rw ییدلیا جارخا-ندهیلع تود تک یناتسراحم "هلاماک ادعام

 ردقو ةد لكلا ملساو كرت هرلول هس ورین رافرط قازا هرلولهل یتایاالدو هراواکدنو

 هر وہشم هماغ كماشاب دم یحهطااب هدنرورم هنس یا نوا هجرکا یدقج ندلا كلام

  عم یسهریزج هروم هلته اشاپ ىلع دیهش هرکص هنس تردو راز, نک هلا واوقسم هل
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 هيرا بقاعت كنمازما نیدارو بومبا ماود تبلاغ هتشاوهدهسبا شعلوا داد رتا ةد

 ارخوم رایدارا التسا یراتلایا دارخابو راوشمط راواهجمنو یدلوا لالمو نزح لدہم
 لام فالتا ید یرفس ناریا یتیدجا قرهلوا نابسج ريغ هټطلس ناش كناشاپ مهارا

 یناتسعاط كلام ادعام ندقدلوا دبقم "یبشرب هقشب ندهبءالسسا كلام بیرخ و لاحرو

 ی هدنرظن مالسالها نانلوبهدلاوحوا كن هیاس تنطاسیسایا ثبشت هب همساقم هلبا راولوقسم
 كنبراهراح هجو هبسور ندیا رومطهدنخ ران یللازویلیب یدلیاعیاض ینرابتعاو داتعا
 تشهد بجوم یرالیا البتسا یراهماق شبن راولهحءو یزوا رلولوقسم هدنسهنس یجب
 رخستو حتف یسماق هطا هقشب ندقدنلوا دادرتسا راهملق روکذم هنس یستریا نکیشلوا
 تاعیاض هنس تطاس هدنراهب راح هحء نالوا عقاو هعفد کیا لوا ندنوو ندنشادنل وا "

 ندنکو دیا شروق یرازوک ندا هح ٤ ك ودناکرا هلسح قوا راتفرک هیهمظع

 نکپ نانلوب مظعا ردص درج هدلاح یرلکدلکهدیا دانا تمینغ یاش ءرزوا هقاس ته
 یدنلوا مادقا هنحتف كنسهملق دارغابو ماود هرفس هلو مادقا كموحيم اشاب دم
 . یدلرب و ماظن هحلص 2 4 ندقدل وا لاح یورو هلقح تاو

 بالساا ثعاب هبهذس تنطلس یرلکالمتساو نکم هدنف رطو كنهنوط 1ا
 وشراق كنهنوط كراولهحع و یدادرتسا كلیا دارغلب هلمجوو نکشلوا تنماو شیاسا |
 ورک تامیاض فک نالوا مقاو ردق هبیدمش هدنرظن هیلع تلود یداعباو درط هنا

 كلاشک ر وشكو كلريكناهج بولوا تاهابمو رخف ثعابو تبون بجوم هن-هحشمللا

 یراقیرط لاماو دما هقشب ندنساقبو ماود كرضاح لاحو لورتمهلکلاپ ید یراءرطاخ
 یدنلوا نامز راما هلا باتجا نداق و نررح اعرف دتر راه وا 6
 ۔ هناواتقدو اتعا هنسهیلکةدعاق ( حالصو حاصكسيا رتسیا رکا کنج لوارضاح ) قم
 ناشبر, ید ۍنهرکع تاماظن هحالوا كنهلع تلود هدنرفس ییا ناسکس هلسام

 هجرانقیدقچ هنادیم کودیا شاوا ضرقن كناچاو ارزو ندبالاتقو برح شیامزاو
 شمروف ینهاکتسد یرادصق ءوس نالوا هدنقح هنس تنطلس كالامكرا و وقسم یبا 1

 هسورنیزادعب هلفلوا یعولعمو دومشم كل ود ناکرا ینبدلوا شلرضاح یالتسا دو راتو

 راتفرکت نطلس ناهاوخ ربخ هلمتاعلاطم ینج هلواجوک كپ قلتروق ندننازواح و تاضرمآ |
 . ردشلوالالمو هودنآ ۱

 و ۳3



 غراب ۷۲

 ةكلم لاوحا
 . بولوا هرادا رر ا ولشاب كرلقاحوا برع هرزوا یتیدلوا نایب هدهاس لصف

 3 مدقنهیده هتلود ناکراو هنو اه باکراجماج هدهسبا نمهلیردنوک یلاوندهبلع تلود فرط

 | رادتباهيەذخاۇە یرانوب موحسم یلیرب وکی دیا رارولرب عجرم یرلاشنادوفو راردیا

 ۰ بودیا راهظا تدش وید ردقوب یحاتحا هنغالوق كرابصاع یک رس كنهنس تنطاسو
 ٠ یراملوا هعفاذم كنیراک یراقاوا برغ هلیرادصارانامرف هنسراظفاح هینانع لحاوس
 1 راقاح وا هلسم ا هبش و هصو ی رلءاملق لورق هدهبرصم لتحاوس هلس كنس رابجاح یقحو

 . یراتیبصععبنم یک یسدامقمزای رکسع ندنرللحاس یلوطانا صوصخابو ندهلماعمو تلخ
  تاحو رایدلراص هماحرتسا نمادلردیا شحو تیاش ندنرللوا روحهم ندش نالوا

 ۲ رک ذ هبلع ع رابدلبا ده هتیرلکچهدیا تعاطا مراباو تاج ردنوک ندهنس تنطلس
 | هدنرظتقوزا ندنشیدلنارا یسهقرا كشيا هدهسیایداردنوک راكب رلکب ءراقاحوا نانلوا
 یلغوا یلنمنم هدسنوتو یلنامهرق هدسلبارط هرکص ندنوب یدلوا لدبم هلاح یسا هنن
 ۴ رخاوا اشاب لع نانلوب یلاو ءرکص كا ندنسهلالس لنامهرق بودیا سسأت یرانادناخ
 شتلوا بصن لاو ندتلود باح هسلبارطو تلج هلورناتسا هدرا ناخ دوم تنطلس

  هدررازح ردشملوهدکعا تموکحیارجا هدسنوت هذه ةلاحا ییادناخ یغوا لنمءو

 ۱ یرلکدتیا رسعت یاد هرزوا یسهدعاق بلغ نمل م کا بوم, نشات هلالس رب هل و

  هلوادعاصتم رک دنسمو لر ییلاو ا تصرف راناوا ردتقم ندقاحوا دیدانص

 : .یرجیکی نانلو هدرصم هلهحو ینحهلل وا دارا هدننحم هان لاوحا یدیا رار ولک

 1 ۴ كتك ارج یا صا هثدلوا لئازیرلت وطسو توف كيهفظوم هب هب رکسع فئاوط راسو

  مامضنا كرنا یسملیبهدیا تموکح یارجا كرلنالوب ىلاو ندنفیدنراب یراطل ستو باغت

 ٤ ام زەک؛ ارج تلود یرلتسصع كنيرلکب نمهلوکو بی دلوا فوق وم هنیرلاضرو یأر

 . ندیا نامتسا هدکدتیا حتف یرصم یرلترضح ناخ ملس ناطلس زوای هکنوچ بولوا دتع
 . كالربدم هرزوا مرصع ناسا و فلج ال ارمما و كالا |ختش ندهب رضم بدانم هب | سا

 ناسحاو صیصخت تیرومأمو بنار قاطر یک كلفشاک نالوا ماق هنماقم یاماقمناقو
 هیبرتهدنرلهرتادو ارتشا یرلهلوک سک رج وسول هلهجو یرلهعیدق تداعرلنوو  یدشّما
 . هدیاقرت هلکمنا غارچ هلبا راتیرومأم وللنم هرئاسوكالفشاک یراناقیچ هجیلتلباقو راردیا
 . بولوا هقرف اقر, هموقص یاما نکل یدیا رارولوا لخاد هاا كاس هديا

۱ 

۱ 

| 



 ۷۳ تاعوقولا# ات

 تقوو رارف هنجا دعص هولفم هقرف ندشیدلوا كسک | ید یراهمصاخ هبرکیدکی و

 یرفكقلخ هلیبس یرایدعتو لظاب كنایمانانلوب هدیصانم هک انقو بودیا راظتنا هتصرف "
 عجو یتلخ یرلهرباد هدنعوقو یراتلاظب هلبا تحارتساو شیاسا ليم دوخایو هدننامز

 یلاو یدیا رارولوا لاتقو برح یدصتمو مو ءرصم هلیرکسع نابرع یرلکدبهدیا
 یک فرطبب دوخایو نواعم هیاما نالوا هدیصانمای هروک هلاحو تقو یاضتقا رانانلوب

 یرافلاخو لخاد هرصم رلنا هسیا رارولوا رفظو زوف لئان رلندیا موم رکا بونلوب
 هجو ینهروبذم بصانم ههلاف یایما یخد یلاو هدلاوا ندنراقجهلوا روج هرارف

 تامدخ كنهلاغ هقرفو ندنتئابخ كرابرارف یخد هتاود فرط بودیا اک راتءلخو

 رضع ضر هلثش ندن رلکدلبا هب ارا لفک یرصم یاملعو دهعت هک و اس نسح هدنل ود

 ریو لیزنت ندتموکح ماقم رلنانلوب یلاوهلیاارعا قافتا ید اضع یدیا راردپا مدقت

 هچرک | بوللوا میدقت رضع ضرع هتلود بناج نمضتم یهیهاو راذعاو بایسا مقاط
 تافلکت و تکی سمت اک زل واہ رتو بیدأت هدهسلا مولعم هدنلود دزت یاریوزت هارادو

 یدیا روتلق لاسراو عن لاو نک کەوا تاغ نو همظع
 یسامتود هسور كب ىلع ناق تولوبنانلونارعا سییر هدنماکنه یرفس هسور یتح

 کیاو شما راستجا ردق هنسهجرد هبطخ لیدبتو ناصع ًانلع كرديا داحما هليا یلاربما

 نالواینارچ ودنک نکیشلوا شیوشت ثعاب هجیلیخ بویمهایردنوک یلاو ءرصم هنس جوا
 ندننافط "دللاتو یدلوا لوتقمو بولغم هلشوطسو تمه كکب دم بهذلا وا نداا

 بيرق هیهتس زوتوا هدلوا ناخ دوو ثلا ناخ دحا رصع یدلروف تلمو تاود

 دحاهداز اشاب نسح نالوا شوا قافا روهشم یورو توقو شعلو هدنکللاو دادن

 ءراد هلرک یراندیا .تلباقو تقال بسک ندرانو بودیا ارتشا هلوک نوجا كي اشاب
 تدح یموکح نمهلوکرب یخ دهد داد هک. مادختسا هدايا تاقحلم رکو می کج

 هلنمامالوا رادیاپ هدهسیا شلردنوک یلاو ندنل ودبناح هرکصندنتافو كهلاراشم یدابا
 ات بویلشاب هغعلوا هجو هراندا رادتقا و ذوفن لیصح ندرلنمهلوک روک ذمدادغب تلایا
 نمهلوک ردق هب هحنل وا صدخح نداشاب دواد نانلو لاو هدنتنطلس رخاوا یی ال نأ دوم

 مکح یتح بولوا داقنمو مبطم هچرک ا اشاپ دما هلاراشم ردشملا ماود یتموکح

 نددادع: هدنحراب یا قرف ندننیدلوا عقاو هیوق تموصخ هدنرانب, هلبا اب یلع یلغوا
 تودبا تع هن اح یصنمو تعاطا .اشاب دا هل اراشم هدکد لبا لقن هنتلایا هقرو لزع



Vغرا ٤ 

 یلاط یدشفلوا بصن یرکسعرسقرش هدنمازهنااشاپ هقادصهداز یلیرپوک ارخۇم

 فداصتهنناوا یعوج هنیرافرط دنه كهاشردانیبرکسع رس ماکنه هلفلوا تاذرب دعاسم

 ۱ نیساک هاب | لصح ینکللاو دادم هب هنس ىىتراو ناما نده رح تارطاخحم كردبا

 ینکیاو لالقت سا نیشن دنسم هدهالسلاراد تم وکح ردق هننافو هک ندنو یدلوا

 لاقاورابتعا زناح هدنلود دزن هلا هنامکح هعفادم هدنسه رصاخم یدادق كهاش ردان هعفد

 هلم ارز  ردمدازب ندن اعا و لةع كب نوحا اشاب دمحا هاش رداا زدشملوا

 راماهللا شیاساو تحار یسودنک بودا هفاخا ین هليا هبنامع تلودو یهینامع تلود

 بولوایمافا او هلوک زوبکیا كنب ركلات كهلاراشمیاشاپ ردلوقتمییدید ردبا تقو
 ًارظن هنسلوا یوم هللا اق هقنع یفبدلوا غلاب هبیشک كيب نوا یتاخ یسهرثاد هلجلاب
 ی یالوف كي یخد یر ووالوا لع نددادش هحلب وش رار هل داشاو تعاطا

 و خنک بواوا یدامادویمهلوک كهللاراشمهضقو و رول وا لالدتسا ینیدل وا

 یافعتسا بویمهاوا لباق یسازجا ءالعف نکیشلوا عقاو ىلع كناشاپ نامیلس نالوا یلاو
 ناطلسهدیابو رددیّوم هل سلوا شمتلق اها هلرهلیدیا انب هنسلا تم یاءدتساو روصق
 ف داوه ع ردشلوا رداص یرانویاه طخ هعطقر لصفم كنيرات رضح لوا ناخ دوم

 ردو یمن او
 بولواثداح راناعا هدنلیا مورو یرلکب. هدد هدل وطانایرعغوطهننرخاوا كرصعوب

 ٠ ٠ یراهراداشور كرانو هکردراشلوا رادیاپ ردق هنتنطلس طساوا كنا ناخ دونم ناطلس
 رونلوا لصفو دارا هر یا باب یلاعت هنع یراثودحو تاعن باساو

 تلود ناکرا لاوحا

 كردکو ذاحما هدعاق یسالردنا و ارزو قلفوح هدلوسناتسا و رب دنن رادص لی وک

 كلرو ترازو هرارادرتفد وللثم ینبدلوا كورتءهاکلاب یرازو هق هلغملوا دسشتو دییأت

 -ًاردانو اشاپ نادوقو مظعا ردص زنکلای ندارزو هداوبناتسا ندنغیدنلق اغلا یخد یلوصا
 خش هلا مهلاراشم تاوذ نالند تلود ناکراو رونل و اشا ییفوت ندنرلهح وق ناطاس

 سرو رادرتفدو ی-ادختک رزوو ندنسضاق لواتساو رازکسضاقو ید مالاسالا

 كناوذ نانلو هدنرادص ماقم یرلادخیتک ر ازو لصالا یف هح رکا یدیا تراع ندیدنا

 هلسلک هنل وا باخعا ندتل ود لاحر یامظع یرلء ت هده سادا ندن رل هص وصخم همدخ

 هدنصاننویاه ناوید هام عم ردع وط مدنقوفامكناوغاو ناکجاوخ بصانم هلا
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 ۷۰ ۱ تاموقولاع ان 3
 ندنتتناما رتفدو تسایرو راقل رادرتفدو كامقوتو هاف رشتو مسام ضمب هلقمالوا دودعم

 یفیدلوا لع منلایلو ءرامالسالاخش هدلاح یتیدلوا لخاد هبهتس بصانم نالوا ترابع

 هحرد ینکیا یدیا كعد یسادنتک رزو یخد یربسآ دعا اغا قالطالایبع وللثم

 هلرکو هناسرتو رهشو هصاع خبطمو هناخرضو قلیشاب شواح بصانم نانلوا رابتعا
 لوس و روناوا هبجوت هناکجاوخ.و هرابشاب حوق رانوب بولوا راتیرومأم یک یراتنامآ
 قلیشاب یجهبجو یصوطو یرلقلاغا كولبو یناادختک رایج وبقو راقلروخاریم كجوکو
 قحتسم ولانم هروک ذم بصانم لصالاق كالملعریم یدبا روناق ضبوفت هراشاب یحوبق

 لابو شلوا صوصخ هنسیکسا كا كرابشاب یجوبق یراهرکص نکیا رولبررو هرانلوا

 یتاما رتفدو قایجناشن ردشملیا باستک | ینتیثح قاوا یس رو طباض كرابشاب یحوق
 هدنکع رداونو فف لب یزرابا یراق رد كلر ین و 0

 كوو 4ساحم شابو رونلوا هجوت هلاحر یامظع هلهحو تاح دق راتزومأمو هلةلاف

 نالنید یبصانم هبوانمبولوا ترابع ندنراتلهجاوخ لقرئاسو یسهبساحم یلوطاناوهجانز ور"

 یدا روناق هلاحا هناکجاوخو لاحر نالق لوزعم هرزوا قلوا كلهنسسرب راتیرومأم

 بقع هنسیه هرزوا ییادلوا روطسم هدن راهخسا عیاقو مو یساو هدحراوت تالصفم

 یجوقوه رکسع یایحاو لاحرو ارزو لاب بولوا ارجا هضومع تامجوت هدرطف دبع ۰

 شاب كنصانم هیواسنم رک. ذلافلاسو هبجوت اددحایو ءاقبا یرابصنم ناکجاوخو یثاب

 سرو رادرتفدو ادختک یرلکویب وللثم یسهتسام یلوطاناو هجانزور كویب و هبساح

 طع هرلنالاق مور یخد ندرلنو بونلوا ضبوفت هناکجاوخ یرلکچوکو هنیرلاوزعم
 ۰ یدیا روللوا ناسحا هیاس

 ترابع ند هک رقرق رزوتوا رلنالوا زئاح ینرلهبنر قلناکجاوخو قابشاب یوق
 هلبسهبنر قلناکجاوخ ینسیدنفا ناوید كنسودنک اشابمهارباداماد مظعاردص یتح بولوا

 بلط ینرتفد كناکحاوخ یراترضح ناخ دما ناطلس هدکدلیا ضرع هرزوا كما ماکب

 هلیباوج رولوا لکشم یرلهراداو راثکتسا كردیا هنباعم ینغیدلوا غلاب هددع یمرکیو
 ۱ .ردلوقنم یراقدرویب هدارا ینریخأت كلیدمش

 كملقه هحرکا تولوا كعد یرلکلعجاوخ ت یرلصنم هبوانم نانلوا رک ذ ۱ :

 بصنم هلقعوا هرادا هاب راتةرعم یرازمو رادهسک هدهسیاراو یرلهصوصخم تمدخ

 یناجما بوروتوکقاروا قجهللوا حصوریهع یدنفا رادهسکو رروطوا هدنسهناخ یحاص



Vغران ٤ 

 یلاط یدیشغلوا بصن یرکسعرس قرش هدنمازهنااشاب ةلادبع هداز اک ارغعم

 فداصتهنناوا یعوج هنیرافرط دنه كهاشردانیسبرکسعرس ماکنه هلفلوا تاذرب دعاسم

 2 نیساک هلا لصح ینکدلاو دادم هب هنس ىىت راو ناما نده رح تارطاخحم كردبا

 ینکیاو ل EA ناشل دنس هدهالسلا راد کھ ردف هنناق و ی ندنو ا

 . لابقاورابتعا زناح هدنلود دزن هللا هلامکح ةعفادم هدنسهرصاخم یدادفب كهاش ردان هند

 هلم ارز ردمدارب ندنناحا تیاردو ىلةع كب نوجا اشاب دمحا هاش ردا ردشاوا

 رارماهلیا شیاساو تحار یسودنک بودیا هفاخا ین هليا هبنامع تلودو یهبنامع تلود

 بولوایاغا جاو هلوک زویکیا كسب زکلا كه ا راشمیاشاب ردلوقشییدید ردبا تفو

 ا رظن هنساوا یونبم هلا اَ هقنع یمب دلوا غلاب یکم نوا یتاخ یسهراد هم اب

 یش یالوف كب ید یسروولوا لرع نددادش هحلبوش ریار هلداهاو ِتعاطا

 ءرکصندنسودنک بولوا یدامادویسهلوک كهبلاراشمهضقوب و رونل وا لالدتسا یفیدلوا
 یافعتسا بویمهلوا لباق یسارجا ءالمف نکشلوا عقاو یلزع كناشاپ نامیلس نالوا یلاو

 ناطلسهدابو رددیوم هل سلوا شمنلفق اشا دارهبدیا انب هنسلا تمح ص یاعدتساو روصق

 ف داوه عك ردشلوا رداص یرلنویاه طخ هعطقر لصفم كنيراترضح لوا ناخ دوم
 ةو وا اا

 بولواثداح رلنابعا هدنابا مورو یرلکب هرد هدل وطانایرغوطهنرخاوا كرصعوب

 . یراهراداشور كرانوب هکردراشلوا رادیاپ ردق هتتنطلس طساوا كنناث ناخ دوم ناطلس

 رونلوا لبصفتو داریا هدنسهلمکت ییا باب یلاعت هن یراثودحو تاشن باساو

 تلود ناکرا لاوحا

 هردکو ذاحا هدعاق یسالردناو ارزو قلفوح هدلوسناتسا ور دنن رادص اک

 كملررو ترازو ءرارادرتفد وللثم ینبدلوا كورتءهاکلاب یترازو هق هلغملوا دسشتو دییأت

 -اردانو اشاپ نادوقو مظعا ردص زکلاب ندارزو هداوبناتسا ندنغیدنلق اغلا یخد یلوصا

 خش هللا مهلاراشم تاوذ نالیند تاود ناکراو رونلوب اشاپ ییقوت ندنرلهجوق ناطاس
 سرو رادرتفدو یادختک رزوو ندنساضاق لوساتساو رازکسضاقو ىدا مالسالا

 كناوذ ناناوب هدئرادص ماقم یرلادختک رزو لصالا یف.هحرک ۱ یدیا تراعع ندیدنفا
 هلسلک هنلوا باخا ندتلود لاحر یامظع یرلهرکص هدهسادبا ندنرلهصوصخم همدخ

 هدنیصاننوپاه ناوید هفام عم ردشان وط هدنقوفامكناوغاو ناکجاوخ بصانم هل



 Vo 1 . تاعوق ولا تن

 ندنتاما رتهدو تسایرو رلقل رادرتفدو كلعفوتو هاش رشتو مسام ضمب هلقمالوا دودمم

 یغبدلوا ع ملا یو هرامالسالاخش هدلاح یقیدلوا لخاد هبهتس بصانم نالوا ترابع

 هجرد یجنکیا یدیا كعد یسادخیتک ریزو ید یربعت نمدنفا اغا قالطالا ىلع وللث»

 كراكو هناسرتو رهشو ءصاع خبطمو هناشرضو قلاب شواح بصانم نانلوا زابتعا
 كویبو رونلوا هیجوت هناکجاوخ.و هرابشاب یوق رانو بولوا راتیرومأم یک یراتناما

 قلاب یجهبجو ییوطو یراقلاغا كولبو یناادخیتک رادجوبقو راتلروخاریم كجوکو
 قحتسم والثم هروک ذم بصانم لصالاف كالملعربم یدیا روناق ضبوفت هراشاب یحوبق

 لابو شلوا صوصخم هنسیکسا كا كرابشاب یوق یراهرکص نکا رولیریو هرانلوا
 یتاما رتفدو قایحاشن ردشملیا باستک | ینتشح قاوا یسرو طباض راشاب یجوق ۱

 هم رداونو فشخ كب یرلشیا كني راقلرادرتفد ثلاتو یا ق ڈو هل ر وص هوانم

 كوو «ساح شابو رونلوا هجوت هلاحر یامظع هلهحو تاح دف راتزومآموب هللا

 نالنید یصانم هبوانمبولوا ترابع ندنرلةلهجاوخ قراسو یسهبساح یوطاناوهمان زور

 یدبا روناق هلاحا هناکجاوخو لاحر نالق لوزعم هرزوا قلوا كلهنس-رب راتیرومآم

 بقع هنسیه هرزوا ییادلوا روطسم هدن راهخیسن عیاقو موقت یساو هد راو تالصفم

 یجوقوه رکسع یااو لاحرو ارزو لاب بول وا ارجا هضومع تاممجوت هدرطف دبع

 شاب كذصانم هبوانم رک. ذلافلاسو هجوت اددحایو «اقا یرابصنم ناکجاوخ و یثاب
 سرو رادرتفدو ادختک یزلکوس وللثم یمهنساحم لوطا او هحانزور كوب و هساحم |

 هبطع هرانالاق مورح یخد ندرلنو بونلوا ضبوفت هناکجاوخ یرلکج وکو هنیرالوزعم |
 , ۰ یدیا روللوا ناسحا هباس |

 ترابع ندسشک رقرف رزوتوا رانالوا زیاح ین رلهر قلناکحاوخ و قاشاب یوو

 هلیسهبنر قلناکجاوخ ینسیدنفا ناوید كنسودنک اشابمهارباداماد مظعاردص یتح بولوا |

 باط ی رتفد كناکحاوخ یرلترضح ناخ دما ناطلس هدکدلبا ضرع هرزوا كما ماکب ||

 هلباوج رولوا لکشم یرلهداداو راثکتسا كردیا هنباعم یتفیدلوا غلاب هددع یمرکیو |
 .رداوقنم یزاقدروس ءدارا یرخأت تایدتتاا

 كملقه هجرکا بولوا كعد یرلکلەجاوخ ت یراصنم هوانم نانلوا رک ذ 3

 بصنم هلقموا هرادا لب راتفرعم یرازعو رادهسک هدهسیاراو یرلهصوصخم تمدخ |

 ینا ا بوروتوک تاروا ج هلوا حصوریهع یدنفا رادهسکو رروطوا هدننهاخیحاص |



  ۷٦را 3

 هنیحاص بصنم هابزابتعا هصحو قعلا جرخ ندهیراح طاصم هدملقره یدیارریدتیا ارجا

 ندنفدلواندهبعمءدعاق قمناق مسقت مهام ىلع هیاملع دوجومو هرازبغو هرادهسنکو

 شاب یدیا ندهرصع لوصا یسلریدنک هلمجووب كراثوا لئان هنیرابصنم هبوانم وبشا
 لاو یزکم كنادومش هفاکو كنتاماظنو نبناوق هلاب كتلود ةنيزخ لق نالنید هبساحم

 0 ردشاک هلوا جرج هفل ادرتود اکا ین رادهسک ندنغدلوا عفومرب یتا

 نکیا راشلک هلوا رادیاپ هدتموکح ماقم هدیدم تدم لصالاف یلاحر هملع قیرط
 مولع» هلذلوا بلقنم ه هتفومصانم یسادعام ندقلفارشالا بق هلباقامالسالا خىش كردنک

 دیدم یخد ًاضعبو رونل وا ضیوف هرزوا قلوا كلەنس رر هلامدق سرت نالوا فورعمو

 هدهزاتم تامدخ یک ینلیضاق ودراو یا ڈاب مکحو ینلماما راکنخ هفامعم یدیا رول و

 تارقط قرهلوا هدنحراخ كن ه.<ص ءدعاو میداخمنالوا كلام هداز ردام لئاضفو رلثالو

 زا هام یرافدمهراو هدهنس زوتوا نیکی كم رط خوشو مد هرکی ڈک هليا هنا

 . یدیا رارولک هدا قر هدندم

 صوصخحمهتنراصنم كرلاولریموناریمممو ارزو هلمجو ینیدنل وا ناب هدهشاس لوصف

 هدنخ رات نوا زو كيب بونلبق قاحلا هبهیریم تاعطاقمو اغلا هجرد هجرد رلصاخ نالوا
 نوا تکلم "ییاهاو صصخ راصاخاددحم هالو ضعل e E هح ول راق عقاو

 راصاخ وشا ندنغیدلوا شلزا هدنتش هعوتتم فلاکت هلدس هبرام نالوا دتع هنس شب

 هديا ماود یخدو نکل یدشمناق هسا یرالاا باتحا ندروجو ع کوک هلتادراو

 لاجر بولاق صاخ رادقم رر صوصخ هناجحماشنو قلنادوقو ترادص زنکلای هلکمام

 هشاداوا لوحتم هنمکح دارا و باقنم هلابح دق یخد رلتماعز ناناوا صصخ هتلود
 .هدلوبناستسا 1 ك ینم هنفیدلوا یفاک هبهرادا ءهروک هرصع وب یرلعفانم نالوا لعاح و

 هکیدلیا لکسشت هنیعه تادراو هبا هدیدع روص هبصانم بابرا نانلوب هدرلءرشط رک و
 هترادص ماقمندنراقاخنس نیدیا ارخّومو سبرق هحدقم الوا رونلوا نابب ی آ هجورب

 ییداکهنلوا مازلا هنیمزتلم ردق «هسیک زویسشب ترد یونس راصاخ نالوا صوصخم
 .ندننکودیا لوح هرامظعا ردص یراهرادا كنيرافقو هبناماسو ملس ناطلسو حاف و

 ندراندیا ءرادا ینیداوا لصاح عفانم هسک ز وکیا رب یخد ندنوب_فراصلادمب

 . ردل وقنم

 همظعاردص هدنادب یراقلهدو و نادغب و قالفا صوصخ ابو هدنناهجوت ارزو انا

E. 



 دناوع هنتسهمدخ ترادص رادو هراب دنفا یجمن اش رشتو و هنسادختکریزوو

 تاف رشت سا ضیپهلقلوا بیخ هداتعم یایاده ندننابلاو ماشو بلحو دادقیو ریا

 یونس هرانانلوب هدنرادص ماقم هاسح نعرصع ندرانوب هرزوا کیداروک هدنرا رتفد
 مفانم هروک هئام هیاشتراو باکتراو لصاح هنعم تادراو یرادقم هسک كيب یغرکی
 كمريوقایا هتاعباوت هدنرلهرتاد اربک و مظعا ردص یدیارولوا لصاو ید هبهعورشمریغ

 یحدیآ ادعام ندنشیدلوا بن صم ندشک زوشب چوا تدا 5 قحا بتوشوا تداع 1 ِ

 تانیمت ندیمظعا ردص رالبک هنسافلخ یراملق یک ادختکو یجنافیرشتو یجموتکمو
 باکروللتم هنزورونو هیدعو . رولوا غاابهبش ولتلک یافراصم خیطم ندنکیدلک هلیررو
 بابو هکدتک هنویاه یارس رامظعا ردص هقشپ ندهداتعم یایاده نانلوا میدقت هنویاه

 كمريو نوتلا جوا جوا هدقج هلیدبتو هکدلیا تعښع هراقرحو هناسرو هاوتا
 ۰ یداراراقج نودم هدن رالنعناح یرل هل سم ض# كرامضعاردص ندنکو دبا داتعم

 تموکح كناضف رشکیا رر هلممان قلهیرا هبیلاوم یامظعورودصو هرامالسالاخش

 یروصقو هراس یرادقمركنهعقاوتالصاح بوردنوک بان هرلارواولوحم یسهععرش

 رانالوت هدتخبشم ماقم ندنفیدلوا ندنباجما هیراح لوصا قلوا دا هنیرابحاص قلهیرا
 هلمال ام هچځوب هدنناهمجوت همملع بصانم هقشب ندنرلقدلوا دتسم ندراقل هبرا وبشا

 یلسردم یسهسردم دیزیاب ناطلس ًاعدقو هلسلوا ینادناوعكنقاخیرلهرثادویراتانعم |

 سرتسد هیهمظع عفانم هاسهلود صوصخ ءرانالوا هداوتف ماقم یخد یسدادا یفاقوا و |

 هنیرل ودنکو ندراقل هراكاذک هرانانلوب یسیضاق لوبناتساو رکسیضاق لعفلابو رلرولوا |
 هرلنقو نیقب هکیدپا رولو لوصح هریفو غلام ندنراجرخ هیعرش تموکح صوصخ |
 زویشب كيب هنیرل رکسیضاق یلوطاناو كيبرد چوا یونس هنیرلرکسعضاق یلیا مور ردق |
 . یدیارونلوا عاتسا ندنرلزغا یفیدلوا لصاح عفانمو هدنرهدار هسک كيکیا |

 وللط یفیدلوا مضنم یرلهریزج ینلو هطا هجتوب هلرغاجنس یوبیاک هنیصنم قلنادوق |
 یتراظن عون رب هنیراقاجوا ریازجو سلبارطو سنوتو هرلهطا هلا كرلاشاب نادوق |
 غلام هجیلیخ ندنسهبمسر یایادهو تادئاوعو ندنسهلضف هیربم تاعطاقم ندننیدنلوب |

 كنيرلادختک ریزو یدبا ریپاتیافک غابامآفلب هنسهیرورض تافراصو رولوا لصاح |
 نانلوا مازلا كرلرادرتفدو ندنادناوع نانلوا نایب هدنسهرص نادراو كرامظعا ردص ۱

 ۱ 1 هعونتم داوم راسو هننفس نذا هرابادنفا سرو ندنراجرخو هبملق هیربم تاعطاقم |
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۷۸ 

 . بولوا غلاب هش ولتناک یرلتادراو نالوا نیعم ندنراجرخ نامرف نالوا رداص هدنقح
  رلنالوایر ندهلوخدم تافص وللتم فرسو فلتو نانلوب هدراصتمو هنس یار یتع

 ۱ . یدیارلزبد زمعج هقیاضم ن زادهب

  تاعفارضو هموقفم تاهجو كن هناخ رتفد ردق هبهحننل واافلا یلاهجوت تماعزو رام

 Eros زو کیا هیرهش هدنجرخ تادوبق نالیریدئا جارخا هدننض تاک ام ؤ
 ۳ کتمتکو ناطباضرت اتو كنيرادهنکو یتمارتفد بولوا یلاساح بیزق
 يلهنس كلبا هدقدنل وا هحوت هرخاو لحم رلتماعز ص وصخ هب هتک و یدیاراو یرلهنیهم

 . قلقاجوا طوب صمبهناحشرضو هناسرتكنير نیا هناخحشرضو هناسرت یدیا دنا هنیرلنیما رتفد
 تالماعم یخد كن هراس بصانمو یرلهملقو جرخ ندنرلهرادا نداعمو تاعطاقمو

 یسیحنرب كرانوب بولوا یملق چوا اساسا كناود یدیاراو یرلجرخ ندنراترومأم

 ا وشاهلفلوا یمهتک یناقاخ ٌةناخرتفد یسحنح وا ءسماع هنیزخ یسحنکیا نوباه ناوبد

 ۱ رتاودو یراملف یوتکمو یدمآ بواوا تماعز رد زوح وا يا ص وصخحت هراملف

 وا هلتهح وو یدارو)وا دع تیر وأم رلملق نانلق لیکشتو سر تقو ًاقو هراس

 همدخوهتکو  نیرومأمو تلود ناکرا هفاک مالک لصاح ید.غو تماعز صوصخم هرلملق

 بودیا شيعت هليا هداتعم موسرو چرخو دناوع نالوا بترو ناعم هرزوا عورشم هجو

 لوسکو هسورب ابرثک او هدنراوج لوبناتسا اردانو نالیدیا دعاقت ندارکو ارزو طقف
 هدنسهجردشوغرکبزورمشب ندرلکرک هناوذنا وا هماقا هدرللحم ول یناطرونکنو
 رادقم ررپ هایمان یسهفولع دعاقت ندرلکرک هنیجاتحمو هک رابتخاو للع ضعبو هبهام
  فراعمو مولع لیصحم هسیایزاناماسو تور كنلود ناکرا یدیارونلوا ناسحا یش

 . بولوانیبتم هلا هليا تاربمو تاريح یرلکدلیا اشناو انب نوجا مانا جیاوخ لیهستو
 یایالب وللثم هراسو قیرح ایو نانلوا هرداصمو ینن اضتقالاب دوخاب اضقزا ندنرلجما
 .هدنرصع یناث ناخ دوم ناطلس تح یدیا رلردیا رلهناعا یلک ءرانلوا راتفرک هب هنوک

 ندفرطرههدقدلوا قرتح هلساشا هفاک یغانوق كنیدنفایداه نانلوب لصفنم ندقلادختک
 زوبکیا هرکص ندفدنلوا كرادت هم تامزاولو ندقدلپاب قانوق هلا تاناعا نالوا دراو
 قیرح وب هدهفیطل ضرعم كنسابحا زسفلکت ضعلو یقتدلاق هلتضف یرادقم هسک یللا

 3 . ردلوقم یرلکدلیا هرو" ود یدلوا هبهسک یللا زوم : او مس

 ٽو هدوف هب روا عفاوهدن و اهیارس هب وانلاقد رط ىلع یتکیا راشاب وف

 ج
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 ۷۹ تاعوفولا جاغ

 بول وا ر ومأم هرزوا قو هدنویاه باکر یسهلج هدهمسر مایاو هدنراقلءالس هعجو 3

 ندنمادخنویاه باکر یخدرانوب هکیدیاراو یخد رلاغاروخالص ماطر هدننودام هارو
 تارادوتمشح ضرع نانک ملعتبونیب هنیرلتآ كنناهاشتاذ هدنرانوک مسرو دودعم
 یسجوتکم رادرتفدو یباک ادختکویوتکمویدمآ هلبملق نویاهناوید ىدا راردیا
 زاج "الوسوا قفلوا هبجوت یسهبر قاناکجاوخ هننازیحتم ضعب كانسهبتک یراهطوا . ۲

 یو نالوا رکذ وللثم ینیدناق هجو هسانم بصانم ندنراصنم هیوانم هرانوب هلغملوا

 تماعزولکدک و ناناق ریبعت هقرفتم بولوا ندنمادخ نواه ناویدو رلاغا روخالصو یاب

 روما تاقمةح و هبربم لاوما لیصح ناکجاوخ نالق زبسصنم و اعز نانلو یرابحاص

 هصنم رکید ندصنمر یارزو ضبو رکسعقوسو انغاو ارزو تافلخحم :رداصمو همظعم

 كنشباورارونلوا مادختسا هدهتقوم تامدخ وللثم كللا لتفایو كمروتوک هبافنم دوخایو

 . یدیا رلرولوا عفتنم هروک هتسهخرو

 هیارزو تالابا نالوا یصنم ناربمریم ندنکیدلبا رثکت ارزو ءرکص ندنخرات:كيب
 هنب رلهدهعكردبا لزنت هنسهلزنمقلاولریم عبطلاب یرنک | هراکب رلکب هلکلک هنلوا هجوت

 تالابا یمم هتکیدلیا دياز اهد هجرد رب ارزو كردک یدیا روناق ضيوف قاحنس ررب

 قمنلقهجوت هارزودلرهل ریدشل رب یسکیارب دوخایویرامّصعندرافاحنس نالوب هدنلخاد

 ارزو نانلو یریظفاح یعالق دحرس راسو ردنبو نوخناناوهدناخادنادفبو قالفاو

 راقاجن س بسانم ًاقاا ندبلوطاناو لیا مود هدزوا قلوا یراشعت رادم كناما 3

 ' یرلتموکح ؛زوح كن راظفاح تادحرسوللسوا ارز یدلوا ندلوصا قملوا ضیوف

 هلغملوب هلورتم ید نعت صاخ هرزوا هعدق ؛دعاقو هلفلوا لباق یراتالصاحو قبض "

 ءرزوا ترنک هیربم تاعطاقم هدقاحنس رب یدیا ندنایرورض یرام وا رادقا هلهجوو
 راداع قاحنس لوا نوحماءالو هسا رولوب زا هفوقوم "یضاراو راو تماعز هدیولوا

 ءدنلخاد راعو تماعز هکنوج یدیا روناوا رابتعا لتا هدنرب دقت یک تولوا
 هلکلکه دیا ریشم رابلوت یهفوقوم "یضاراو رانانلوب كارید بحاص یییضارا ناو
 مازلا هالو هلی رلهدیقم تالدب هسیا هبربم تاعطاقم بویلوا دئاع تعفنم هرابلاو ندرلنو
 ر هیفاممم - یدیارلردبا لاصحتسا هربفو عفانمو مازلهنیمزتام هلیییضیدراناو رونایق



 عزا ۱ ۸۰

 تلود ناکرا ییددع نوا شب كما رانالوب یلاو هسا راو هعطاقم زو ناسکس هدقاحنس

 هليا ماض یزج دوخایو هدسقم لدب هنیرزوا یراتعافشو بلاط كنلاحر نوردناو

 ینیرادقمر, و هنفارشاو هوجو تکلج یخد یت واش وللثم ینیدلوا روبحم کمری وهنستنم

 یدیا ردیا هلاحا هترابلاط هل رکد ینسادعام و رربو هنازحتم یرلهرلاد ید

 ندرلولکدک یرلهرثادهنیرلاضققحلم كراقاجنس نانلوب یرادهعلوحنیف رصتمو ةالو

 راو قاتن هقش هدنسهدهع ءافالاو ناستو بصن راهدوبو ندنرانادناخ یرالحم دوخایو

 نالوا ربرفسو نانلوب عالق ظفاح وللثم کیدریدتیا هرادا هلیلاسرا لسم ید اکا هسیا

 نالوایرابصن هلیبصن لسم كلك اصاو ارزو نانلوا هماقآ هدهیناقاخ تادحرس اضتقالابو

 ذخایروصق ب دا ككرتهملسم ی رادقمر ندننالصاحیصنمو رلرریدتیا هرادا ینهب ول

 یسیلاو یرافاجنس یلوبکیو ندو هدنخرات زوقط زوتوا زوبکیا كيب  یدیا رارایا
 یلوبکین م وحرم اشاپ لام یک رک نانلوب یسادختک تقولوا كناشاإ مهاربا یللکتس نالوا

 تعفنمهسک كسجوا «یلاو فراصلاوجرطادعب ندنغیدلوا یلتعفنم كپ یتاعطاقم یغاحنس

 یدردیا تیاور وید یدیا رولاق

 یسلاو كینالسو هلاحرتو هینابینعب هلال هبولا هدیناث ناخ دوم تطلس رخاوا هنو

 هلاحر و كيئالس هک ردشنلوا عاتسا ههناشلاب ندموحم اشیرون ینلعصم یناکرس نالوا
 هدنرلظفاحم نادنبردو رریو هبهامشورغ كنیرش یمرکی هراناریمریم نانلوب یراملسم

 هاب نکیا رولوا غلاب هبینک كيب"رد تلخ یسهرثاد ءاعم هلیرلهدرکم س دون را نالو

 زواحتم ندهسک كيب نوا یونس هنسودنک هرکص ندقدنل وا هیوست ینافراصمو تلقا

 هسنایو كينالس بولوا ندنغاجنس هلاحرت یسیرنک | كنالصاحویو شعبا رولاق تعفنم
 یمودنک "الدب لرکو انبع كرک هنتاسیزوت راتکلعو ینغیدلوا رادام هسنلاب یراقاحنس

 ددیاقثوتو هدافا هیلاراشم موحیمینفیدلاو ینکیدمریدتا عضو هراپو, نوجا یسهرئادو

 اشاب یحتف دما نالوا یریفس سراب هدینا ناخ دونم تنطلس رخاوا هنيو  یدیا

 یرلترضح اشابقمان بسا رکسعرسنانل و ندنا رف تقولا هل غمو هج وت یغاجن نر دیا هم وح سم
 هلاراشم رمفس هدن رو ص تده رب یدشعاوا بضل سهجنلود هلو ههام شو كش یم رکی

 CT erate ره روم ان موج تو و ب چ
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 ۸۱ ۱ تاعوقول مات

 لما یتاعطاقم عفانم كغاجنس هدکلک هنیدیا نالوا یصنم ندارواو هلوبناتسا اقوم
 یعرکبههام ادعام ندکدنک هليا تاراط راسو یتالصاح قلاوقو قلوا دناع هنسودنک "
 ید وا بودیا فنلکت هیاشاب قمان هلازاعم هرزوا كلرتو هتودنک" اهد ی تا
 واو شا بصن بسم یمدآ رب هدنمان یدفا دما ندنسابرقا ندنکیدملا لوق یروصوب

 ناخ دوم ناطلس هلغلوا شلوا تباث یفیدلوا لصاح عفانم ردق هسبک كرد هنس
 یت یتفصن كرهریدتیا مالعا هیاشاب ذوا نانلو یرظان تاهطاقم تقولوا یرلترضح .

 اشاپ ذفان هلبا اشاپ یحتف هضقوب هکر دشمرردلا هبهنیزخ ینرکید فصن بوریو هیاشاپ

r 

 هراقاحنس راداع مهنازجاع دصقم ندداربا یرللاثمو هک ردنشنم كتوادع نالرا هدننب

 نانل واحرط هنیرزوا یلاهاو ین راکدلکهلوا سرتسد هبهمظع عفانمكرانلوا فرصتمو یلاو

 بولوا ترابع ندنایب ینغیدلوا ,یراجابتحا هکمریدتیا مض هراپ نوجایراودنک هرلوکر یو
 یراع ندنعفانم هب ریه تاعطاقم ول« یرافاحنس مو رضراو ناتو کو نور رط نکل

 كحهدیا تیافک هنبرلهریاد كناریمریمو ارزو نانلوب یراق رصتمو یلاو كراقاجنس نالوا

 تارابطو رونلوا لاصحتسا ةوالع هیوکریو نانلوا حرط هنیرزوا یلاها هرتاسو رتاخذ

 دلرهدو ووه رج نانلا ندتیانچ بایراو هلصح ینعب ینالعاحیتلا وقکنادرا ونانلقریبمت

 ضمو هداتعم یایادهو عوطقم یوکریو یرلکدلکهدما میدقت كریاشعو دارک | یااو
 لصاح یدبا روو هبوست هللا رلنوت یر هب ده فراصم كن الو ردنرابع نده رفته موسر

 چسهبودیا سسأت تقوب ًاتقویالصاح نالوا داع هنفرصتمویاو كنهیولاوتلابا ره مالک

 یدیا زا قفاو هلیمام هنیرکید یسرب
 كرلهدوبوو استمو ناریمریم هکل هديا فیرعت یخد یتسهرتادلر,زور,نالوا لاساطسو -

 یجوتکمو یسیدنفا ناویدوادختکالوا . نوسنلببهنلوا سابقندنوبیراف رصمو یرلهرئاد
 ره قرلوا هقشب ندنازبحتم وللثم یسادختک مرحو ماماو یرلبتاک هنیزخو ادختک و
 كنسهلج كرانوبو ندنساضتقا لماعت قلوب یسلکدک ترد یرکی ندنرلاغا ما كررزو

 كناشاپ اناد رلرادحلس بولوا ندنباجما هبعملوصا قلوا اغا رادحلس یطباضو سید
 اضیا ینتسهفیظو قام اف رشت یسادختک رابجوقو یساغا مالس و روللوپ هدشناي
 وادقوح و یماغا ناتنخو رادنودو رادرهمو رادهنبزخ هک ندرانو ی

 رنک | بولوا یعرح هدایز كا كنارزو هکیرلاخا روشاجو یشواح شاب نالغوا جاو اغا
 یحغوطو رادقحنسو یساغا راتاو جرخ لکو هرکص اهد ردندناش هورکو ندنرهلوک
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 یشاب یجهمرقمو یساغا نوجعمو یشاب یجرالک و اغا راد رباو یشاب یجوتوتو یشاب
 هلدک بحاص یشاب یجهوهقو یساغا ریکشیو یئاب یجهداحسو روخاربمو یثاب یحهرفسو
 اهدو هبیشک زوب ْناسکس تعاج وب ندشیدنلوب یغنایرچ وا ید كنسبربره بولوا

 ی هلعشم و ماکعو سیاسو یهاط هناخرتهمو راتاوصا و Uk یدیارولوا لاب ه هدایز

 یرلءرکص ردشگهلوا غلاب همدآ یللا زوب لقاال ید هرتاد ةت یک رادیارسو یعشاو
 ندشک یلا ب ترد ران لصالا ف هدهسیا شا رثکت قص صاوق هدنرلءهرئاد ارزو

 نتهردقههحردر ید رارونل و ولاثم روا هدنناب هارلاشابورل شاطسوق بولوا تراىع

 0 ا هلرک ندنخیدلوا شماملوا تر” رل هتسوب مظتنمهدلاح یغیدلوا میدق رانا

 لوصاكلردنوک هلسهطساورا رانا" تاررح قج هنلوا لاصیاهیاماو ةالو نالو هدراوج

 a یسشاب هطوا راتاترو یساغا راتاترب ۷ eI كر زوره ندنکو دیا نده راح

 قلنارسرف لصالا یف یمدخو بولوا یضتقم قعلو رانا یللا قرق قرهلوا هدنرلهرادا

 لخاد هفنصو ناسک ولردره اش نکیا راشاک هدیا اعا یعوق راتات نالوا رهتشم هللا

 رحوا كنارزو ردشملند راتات هسهلح قرهلوا بلقم هعون مسا یسنح مسا هلغملوا

 زوةطولواط زوقط ینعب تاق زوقط كنارزو وللثم ینیداوا یغوط مشیکیا كراناریمریمو
 هدنوک بولوا یرلهناخ رتهم تاقرشیدب راناریمریمو كلهمود زوقطو یرونزوقطو بروس

 هلراغوط هدنتعنع لح رکید ندلح رو ر وئلاح هدنقع وسنایو یدنکیا ینا بوت کیا

 هکیدیا رولبکج هدنکوا كناشاب یرارکیدو رولیردنوک هلا یجقانوق لوا نوکر, یسبرپ
 ددروصم هدنراباتک مسر یراتفکو تثیه كرانوب

 یرلقاشواشوغوقو یراراکتمدخ مشرچوا رونلوا رببعت ویوظكنیرلاغا را ولکدک لا
 یساغا ما ةعفد مدا ریو رولوا لا اب تشک زوم ناکا ید رانو هلغلوا یراسباسو

 یراماماهتننوناق قمناف لاخدا هنکلسیرلاغا ۶ هسرلادع و قلوا ون وظالوا بوش هلوا

 تانالکمزال هدلاح یفیداوا كجهدیا غارج یتسویوظ یسبرب ندرلاغا هلغلوا ندنساضتقا

 هدنروضح رلاغا ولکدک هدنسهطوا هنیزخ بودیا بيتر تفاضر واطعا یهسلاوهحلساو

GG GF eee 

 |ماوارزو تح یدیا رونلق لاخدا هتاوغا كلس هلرهیردک قواق هنشابو قرها وا اعد

 ۱ یدیا لکد لباق كمك یغواق یساغا جا هجقدملوا ارجا هدعاقوب هلسب هدنرل هلوک

 هنب هدکدلیا روهط یسهمظع تیانخ والثم هراسو تقرس كنسبرب ندنرلاغا جا كاذک

 رولیریو یسهیبرت هرکص ندقدنلوا جارخا ندناوغا كاس بوللا یغواق ندنشاب عاجالا
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 ۸۳ ۱ تاعوقولا تن

 څا هدمرئاد ر چیه مدآ وا دمبامف هکیدیا رولنید یددیا ءالک هک هخنراحالامصا کوو

 ردروبج کالا كولس هرخا تعنص بویمهدیا یفلاعا
 رزوپ هدتقافر كرانوب بونلوب یاب یلدربو یشاب یکتقترب هدنرلهرئاد ارزو ًاعبار

 ردیراوس یهورک یلدو هدایپ یقاط یکنفت هکیدیا رولو, رکسعرفن رشبللا زو
 رشب رجوا كنبرابااو راتلابا وللئم بلحو ماشو دادو لضصومو :رکبرایدو مورشوا

 بونأوا قالطا همشچرس هنیرب ندنراجما هلفلوا یضتقم تعلو یسشاب یلدو یشابیجکتفت
 رایشابیلدو رولیتوط هدنماقم یشابزوب رابشاب یلدو یشاب یکن رکیدو هدنمکح یشانکیب
 ناریمریمارزو لصالا یف یدیا روابنید یساغا یلکوک هطباذ نالوا یک مزالم هدنراتعم
 بساتماکوبو دنول قاری رشیمرکیرنوا قرهلوا ترابع ندیشک رشبملا رشیللا هدنرلءرئاد
 راسو كتا روهظ رالالج ندرانوب تقو تقو نکبا رونلوا مادختسا ناکس یراص

 نانلوا رکذو ول وا رک ندنحشرا زو كرم هلبسح كلروک_یرلت رضم هلهح و

 ماظ تلا یخد دلرانو هدنروص تدمر یدلشاب هغعلوا تادحا یراهشاط لدو یک

 تارشح نالوا هدنراتساررز راشابیلدرسوف ندنعیدلوا یراط للخونهوهتیراطاضناو

 ادزوهرورضلابو رلردیا تراسج هبیدعتو لظ عاوناهبیلاها بوزک هیوک ندیوک هلیا

 هدراشاسهشامعم . یدیا رارولوا روبح هنعفد كنيرلترضم بولاهنیرلناپ یرلنوب اعاوا
 مساو شماملوا عقاو یرانافطو ناصع هتلود فرط كردیا عم یک رلیلالج نالوا
 یرببعت یلد فیرحتلاب هدلاح یتیدلوا یرکسع لبلد قردلوا هنسانعم رادشبی یراحی

 كنسهمربح كهنع هللایضر رم ترضحننمُولا ربما زمرلقالاق) هشاطو ردغلوا دزابز 3

 یسلاو داد یرلن و یدا رلرد ( ردیوسنم ه نهدتفا هل اراشم زمعاحواو ردضحم وق

 یرارفس ناریاو هدنراخرات شب زوتوا زوبكسباشاب نسح یساباب كناشاب دمحا روهشم

 تدش هریناریا ابلاغ یعضو كداقتعا وب ًارظن هنسلوا شلپا مظنت اهد هجردرپ هدنماکنه
 روناوا نظ یسلوا ینتسم هنیدصقم كلا مازلتسا ین رات وصخ

 تمدخ هروک هنیرهجرد بودک هليا كلرشابم هیهمولاو تاليا تاقحلم یرلاغا ما
 هرلن وب ندننیدلوا یرلهداتعم دناوع ید ندشناح راهدوب وو لستمو ندن رلکدلکهلا هبرشابم 3

 هشرافنع کید كسنقلخ. یراهرئاد زکلای صاو ارزو تولوا تدا كلر هبهام

 الصاهنیاسح نعرصء ینافراصم كتقولوا هلع "ءانن یدیآ راردیااطعاشاعم رادقم روب

 زا لویق تبسل



 : مر" ۸

 ۱ ا راکنخالوا بودا عو ترازوجرخ هدنامز ینبدلوا یواح كلصفوب

 یسادختک ززو ۳ هرللوا ندننابوسنم نواه یارس تک یا یجاتسو و روخاربمو

 ماشانلا" هرلشاب یحومقو هنیرلاا یرحکی ًاضعبو هلاجر یامظع والثم یبئرو رادرتفدو
 ترازو هنر هر کا هرمشط وللثم رهداز ليلحملادبعو هداژز مظع ند رلنادناخ لصومو

 هدرل ه رام ندن رل شاب لدو ندنرا رادهنیزخ ورادحلسو ادخیتک ارزوبولک هنا وا ناسحا

 داتمم ید كلريو تدازوو قلناریمریمو قاشاب یحوف هرلندیا تقالو تعاحش راهظا

 نفو تدالجو تعاحش ترازو ٌهمزال هدنرظن كنهماع نوح یدشمرک هنمکح
 راد لخاد نافرعو لع بولوا رصحنم هنبراتلصخ تراهم هدقاروشحالسو تسورف

 تموکح هروک هنیرلک اردا غابم هلیرالوا یماو لهاح ااو ارزورنک !ندنفیدلواباسح

 عم یدیا روناوا بمن ادختک هجتاود ندتیلباقو تقابل بایرا هنیرلیضمبو رلردیا
 ینطصم لضاف دیهش ردص یردار و اشاب دمحا لضاف قسا ردص یلغوا لیریوک هفام
 لغواكناشاب نامعنو اشاپ دعساو اشاب هللادععو اشاب نامعن قبسا ردص یرللغوا كناو اشاب
 یرلفدلواندنسالضف كنیرل رصعاشاپ نر لادبع هدازاشابهلادبعواشاپ دمحا ظفاح ماقممق

 رصعو اشاپ ىلع تزع رادرتفدو اشاپ ىلع یلغوا مکحو اشاپ ىلع دیهش قسا ردص وللثم
 هر لئاب ندنرلادختک رزو و قلرادرتفدو تسایر هدا ناخ نایعو لوا نا دوم

 یرکیواشاب هلادبع ییئانو اشابدمم مارو اشاب بغار روهشمواشابیطصمس نالواترازو

 ندشنادناخ هداز مظعو اشاپ دما هداز اشاب ناع لابوطو اشاب دصس هداز یاج زکس

 رایدیا ندلاکو لع باح یرایضم ندهرثاسو
 نامع ناطلسو هدنسهبراحم یرکا تلاثدح ناطلس هرکصندموحي ناملس ناطلس

 هام عیار د ناطلسو هدنراحتف دادغن و ناور عبار دآ ص و ادب رقم هل یا

 لع تاذلاب هدنرابرام هچم الاوتم هنس چوا یناٹ ناخ ینطصم ناطلسو هدنسهرصاح
 راد مسرامظضعا ردص ههدیدع تابرامنالوعوقو هقش ندرانو بولوا داهجوانغ زارفا

 ا دادرس نکل یدیشما یسأت یمهدعاف :قمناق مارعا قرهنلاوا بصن مرکا
 ۱۳ ۱ 4 دور اغ رو هارت هللا را یتسهسارجا ءوق كل ودو مات ذوفت
 فلاوطو بصانم بایرا ٌهفاک ادعام ندرلنلوا رصحتم هغملوب هدندامسرد اقلطم یرلشبا

 تعنعهلت و اه یدراهلیب یرلادختک ود ماظغ یارزویتحو یرلاغاو یرلقاح وا هی رکسع

 رولاق یرللکو ثبصانم لها راسو سرو رادرتفدو ادختک هدلومناتسا پودیا



 ۸۰ ۱ تاعوقجولا اتن -

 یند نیفرصتمو ةالو یدیا رونلق ارجا هجنویاه بکوم تافیرشتو تاهبجوت هلغابو -

 بولک هب یهاشداپ رکسمم هليا رایت بایراو اعز نانلوب هدنرلاول تو تلخ یراهراد _
 هفطو یاما قرهللوا نعت هنیرلتعم نرو هنس رل هظف اح یاتاخ عالق فرط فارط

 یدیا راررردتیا هرادا هلبسهطساو یرا لستم یراقدقارب ی رابصنمو راردیا

¥ e لاوخا Se 

 یمج وهدن ران وب اه یارسكنيراقح وج هممشود هرزوا ینادنلوا ناب هدهشاس لوصف

 یلعو علوا لاخدا هنکلس هفظوم رک اسع هدعنو كمروک هبیرت هدنراهلعق یرانالغ وا

 باج ا هلغلوا كورتم یرلهدعاق قمالوا لغوتم هلیایرخا تعنص بولوا نیشنهلشق ماودلا

 هلع نالکمزال بولیزای یرجیکی ندقوس باحا والثم وانمو لاحو یکروب هکدتا

 ترد ناسقطكم یدا رولوا لوغشم هلدسکو راک دن یه هدرفس ماتخو و ولی راه

 تلود ترد هدرومشم رفس نالوا دتع ردق هنسهنس نوا زو كم بولوا ثداح هدنسهنس

 یددع كنهفظوم شوج غاز رک دع وات هنس زه ندنکیداکءدنا نایرج هراس هلبا
 نازک هوم ییا نوا ندهاصمدقع ندنکیدلبا دياز هداعلاقوف یرادقم كن راهفولعو

 نانلوارکد یدلدیا هدنام هنیزخ هرکسع تالولحم ردق هته راغ هسور ن

 هدنسهتس ر زوتوا زو كرب ید یرلهبراحم هحعو هروم نالوا عفاو اقاعتهو هسور 3

 هفولع نالوبعوقو هلکعیا روهظ یسهناهیفس ناوا كناشاپ مهاربا بولوا هدر هماتخ

 هنسرهو رونل وا ماود هبهفظوم رک اسع ضقت كرهلدیا هدنام هنیزخ ارمتسم ینالولحم

 كنقولوا هدنضرعم قلراعش تقادصو قاراذکشیا هسیا شللق هبهنیزخ غلام رادقع

 هدنرارفسناریا نالوا عقاو ًارخوم  یدیا رونلقجرد هرات دشارنالوا یسهمانمیاقژ

 ندننیدنل وا مادختسا یرلرکسعریاشءویرلهرناد اصاو ارزوو رام بابراو اعز اینک |

 ماتخ هدهنس چوا ییا ید یرارفس وقسمو هح ندا ثودح هدلوا ناخ دوم رصعو

 فاضصاروط مهجور هحرک | یدمنلقر رح هفظ وم EE قاقوح ندنغیدلوا ریدب
 هده د اندهدعاققمنلق مانعا هلع ندیااضتفا بول, زابیرحکی هک دا باجا دو

 قلوا لخاد هنیدارفا یراقاحوا هفط وم و اتاق 5 یرجکب مرجال یحد هدلاحو

 ندشیدلوا لصاح هلکمرو رفس نوسلوا هعفد رب كملا كلع ههفولع ص وصخ ءرلنوو

 هروم  رایدیا فولأمو فقاو هثدلوا ههیرح لاوحاو هیرفس دنادش هیرکسع تارفن



 غرات ۸٦

 ۲ تاشاعم نالوا ربصت هفولع هدنلالخ یمهنس چوا یللازوب كيب ةياور ىلعو هدنقع یرفس

 شلزو یرلطاضناو ماظتنا ورندنحرات كس هلغملوا هدعاسم هنسارشو ع كنه رکسع

 رکنوج یدلوا ناشیرپو لتخم یخدیرلهدعاقو نوناق هحالوا كنهننامع ش وج نالوا

 ندنفرط یرلهلوق فانصاو عاما یسیرنک | كنهبرکسع هفولع نیزسکمع تقو قوج
 .  قلواراوخ هفولعو هقش كالا رکسعه.اع ءانب یدربک هنمکح دارا اداع قرهنل وا ارتشا

 كصاخشا یک لاحو یکروب نالوا شورف هرفط هلبساوعد كایرحک, بولوا یثهقشب

 ندنزو هف ولعو هفطو هدهو ندنتهح هرو ملعته ادعام ندراناشن نالوا هد رلوزاب

 ره ناسک كج هل هلند یرجیکب ًانعمو ًاظفلا یدیغو یراقلعت الصا هکلبرجکی

 وااثم راحتلاوق هرفو ماماو یلوتمو ردقاریابو یشاب هطواو هتسوا هدنسهلشق كبهنروا

 ندننارغ قالوف هليا یحابروج ررب نالو هدراقالوفو ندنارفن و ناطباض ردق زوملا شل

 تدابع ندناسک ردق زوبکیا رب نانلوب هدنسوق اغا بونلوا قالطا یحومو جهرحو

 یدیا ريليبهلوا غلاب هبیشک كيبکیا قحا یسهلج كرانوب هکیدبا
 كلير کب اعقاو بوایند یماغا لوق كسب قرف هنیرلافا یرحکی هدننب ولقاحوا

 هرهبف ندهیرکسع طنارش دهسا هدایز قوج ندکسب قرق ضاخشا نالو هدنساوعد
 کیا ناسک زو كيب ندنسهگاصم دارغاب عقاو هدنسهنس وا یللازوم كيب رایدا
 ندننبدلزای رکسع ندکی هلدسح كماعا روهظ هراح بيرق ههنس زوتوا ردق هنیرفس

 کوب یسهدعاسم ارشو عب نکیا رولکمزال قلوا لولم یمظعا مق كنهیرکمع هفولع
 یرچیکیبویلوارصحتنهنایرجهدننب صاخشا زکلای یسهدامارشوعسب هدرب  یداوا عنام
 هتل ود فرط نوحا كلدیا هدنام هنیزخ ییرادقمر, كنهفولع نالوا لولح یخد یرلاغا

 هفولعره الف یدبا راردبا اطعا اکو اکوشیخد ین زاربو تخورف ین رادقمرب و هیارا

 بورتسوک هنلود ییزوشب كدکیا كنو هسیاردیا روهظ لولحم هجا كىش هدنساطعا

 نوردناو هنیراشادلوب قاحوا ضمبو هنیرامدا ودنک ید ینزوشیو راناص ینکس ییا

 قرهلواهمسا ریش رحوا هصاخشانانلوا ساعلاو احرندندناح ی اعباوت تا ود ناکراو یلاحر

 یسهفولعیلوق هیهفواع نانلو هدنرادهع كنهورک یعابنا والو یدیا راردیا مشت

 وامو یعروو لاح ردشلک هنلوا قالطا یسهفولع قارتوا هنیراهفولع هلرابجداریاو
 ییارح ولد !هزاب یرجیکیینس مشادلوبلک لاحرد هدکدلک یرایرهشم كصاخشا یک

 راررودکر ود یناشن كنهروا هنیرللوق بوروئوک هنسهلشق كنهتروا یرافدلوا بوسنم
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 ۸۷ تاعوقولاج اتن

 یلویشاتککب یحاح زرابرجسکی هک ز)یلأم كنهرکذتوب هکیدیا رارربو یسهرکذت هفص هنلاو 1
 (رولواثداح زمکی هسیا رولسکا زعرب زیب هلقلریق ردنمریکتسد رلابلواو رانراو نمریپ
 بلاطهلوخد هزماجواو یدقارب كنک نمهنروامدا هجالف ءرکص ندالاقم ماطر والوپ
 یتومضمالدر و 9 هفصوشا هند بودیا دو هن رتف د كنه ماع غاحوا هدز یدلوا

 هفواعو هدنراتامالس هعحو روناق یهع ندنرافرط یثاب هطواو هتسوا بولوا یواح ۱

 یافیا بودیا عضو هنتفایق كلیرجیکیو عج یصاخشا هلوقم وب رایجقلاوق هرق هدنرانوک ]
 یدیا رلرر دتا تبرومام ۱

 ص وصخ هنیرایآ لوالاعیرورفصو مرح بول وا اشاهبا طبس ترد یونس هفواء
 روهشوجج ر هرات الو ناعم هت دام هلیارخالاعربرو رولرد یسهف واعرصم هدننز و رف ه ال وا

 کروناق قالطا یسهفولع ذذل نوجا هثلث روهش هو نشر هنالوا دناع ههر وشم هثلث

 ندنروداشاپ مهاربا ساک كفورح نالوا یرلهصوصم تاراشا كنيا ینیرعره

 كيکیانوانوا ًابیرقتیسیونس رادقم كنهفولع عو ردق هیهجنلک هنیرفس ییا ناسکس
 تیاهن كردیا دار رادقمرب هدنناوا ینا لصف نکيا هدکلکهدیا نارود هدنراهار هسک
 هدنقح یمیسقت تروسص  ردشلوا غلاب یرغوط هیهسک كيبیمرکی هدنراتقو یساغلا
 اطعا هدننجاوم رصم یسەنس یعرکی زوکبا كسب نوجا قلوا لصاح هلاخا تامولعم
 یدنلق مقرتانعرتفد هعطقرر نالبدیاتسدرد نمضتم ینمیسقتومیزوت تروصكغا منا وا

 هک دحاو طسقرد هیاع ةناتسارد بجاوم لاجا رتفد چ

 یاوید دن

 یلاع هاکرد نایرحیکی ۱۹۹3

 نایهاس یانا ۶

 نارادحاس یار

 راس ون یابرغو راسبو نام ناف ولع ۰۰۸

 نابحهج ۷۸

۹1۷ 

 ناحشوط ۲

 نان ر عم ۹

 ناجح ەرى +



 ناصحمغل

 هصضاع ٩ مدح

 اهنوناق تادن ول

 یرلغا نولاه نوردنا
 نیدعاقتم ناباعا

 ناراوخ هاشم

 ىلاع ناوید ناشواح

 نواه یارس ناباو
 هصاعخطم مادح

 ه صهاع لطصا مادح

 هضاخ ناناتسو

 هن ردا هحغهر نایناتسوب

 نارادرب

 هصاخ م لار E و

 لعو لبط
 هصاخ فرح لها

 هصاخ ناطاخ

 هصاخ ناکس

 نورب نارادهنس زح

 اخ یابطا

 فرش



۸۹ 

 یاود ةهسک هدهساردیا شویع زوش ماع ندنمدلوا ها كسب نقل یمور هسک :

 نمرصع هلعءانب ردا هاب دوسک شورا ىلا نوا رونرد ناک ودا ا ك یللآ [

 رولواغلاب هبهسک كيبر یمرکی ًابیرقت غلابم رز هدالب رنک هاو
 رضاحهدنتلا هق تلودناکراو مظعا ردص بولوا ناویددقع نوک ینج هقح هف واء ۱

 نشم یسهدقم هف واع كعاحواره بولوا رظان ندمولعم هاکنم شن یخد ماع ءاشدابو ۱

 هسه روارهكنعاح وا یرحکپ ادعام ندقدلرا هقشن هقش هدلاح یییدلوا هدنحما راهسک ۱

 نانلوب هدنساوعد كلیرحکی رابحقللوق هرق  روللوا قیرفت ید راهسک كجهلیریو
 ءراهاشقندماشخا ین یشک كسییارب نالوا لابو لای بحاص ندنرلهلوقم فانصاو لاح

 یارس مقاط مقاط هل اطباضیارفن كنهرواره یو یستریا بود اک او ماعطاو مح

 هدرزووالب واب روح هب افک رادقمندمسهاع خطم رارروط بولک هب وف ه روا عفاو هد واه

 یفبعم تقو یسادختک لوق نانلوب هدنتلا هقو عضو هنهاکشیپ هداعسلاباب بول رضاح
 نالوا رظتنم هدوق هتروا هدکدلیا تراشا هلکتا كنهمروفسوا شدلوا سبال هدنلولح
 لک | هدنویاه یارس ٌةحاسو ذخا یهروک ذم ةمعطا بود ریکس با مات یک رایت

 ردشل وءوف ویرلقدلا ی همعطا هلی راهظا بلاطم ضمن اریزرولل وا نببارفخدلاحردو راردنا

 راوروطنواکح هب وکهب روا تارن هلم هن هرکصندقدلوا مانح نیرف ماعط تحیاصم

 لاحرد هدقدرغاح ود یکو اباغا كنیحرب هليا زاوا دنلب صوصخم رومأم ندناطباض هدعب

9 1 ۳ r ite 

 ےک ےک رام. کک ر یادی

 هلسدرص راروروتوک هننرلهلشق كرد! شودرد یراهسک بودریکس یارفن تاکو ابواب

 هب یجنشا ش هرلا بولل وا هفولع یاطعاو توعد ردق هب ی درد شعلا یحنحواو ینکیا

 و دردقو هدهعفد یحنح و ا رول وا رارکت هرک وا هلغمال وا رهاط تباحا هوعد 2

 رك هبیحنتلا شعلا بوایند نوسلوا قو ندنفرط طباض ناریغاج هدکدلرړو باوج
 یسر ندناکدازشهدوک هغادلوا زوهشم هدننب قلخ رولوا تامیزوت ماعا هلهحووو

 مادعاهدازش ندنررلکدلبا ملست بويا هام هدکدتبا رارف هنسهاشق كکولب یجنشب شعلا

 رک دن هلهح و و هلغلوا شلداق یسهلشف بونلبق ین هنادحرس یخد كواب هدعبو شعلوا

 ناطلس هدهسیا شماهلوا فداصت هتاوررب هدرا رات راد هصوصخ و شیاروناوا هعقو

 ضعا ین دلوا ًامتم هب هدامود یسهمفاو هد و ناطلس یسهدازش ییدلبا مادعا كل ادم

 رونلف لالدت-ا هلسهنس رق قاسو قاس

 ینیدنا وا غلابم ميزو هرابجدارا نالوا هما تارهو هارن هاش رف 3 هد رلهلشق



 یاس زآ كنيرا هلشقو ینراهار تامزاول هسبا رولوا ر ومأم هل رب هنروا ردکعد یود

 لنارلهراپوب یتهسبلا یرلکدلیا ساب هتارفن هدهبمسر مایاو ین راتساربج شک كناطباضو
 راوخهفولع ندارواوبوسنم هکو لب یجنرب ینارضح ماظع ناهاشداپ رارلیا هیوستو مظنت

 ید انرفو هدنتفایق یساغا یرجیکی یوک یستربا كنفادالق بجاوم جارخا هل رالوا

 هداورشک هدنسهصوصخحمءرب ادو تع نعهنس هل شف كنحرب واد قرهلوا هدنتنه یجهبرح

 هفولع بودبا تحارتسا رادقمرب هداروا شما یتسوا كنسهبرت اباب نامع مقاو هدنشاب

 روت وا افتساو اما هرزوا دوهعم مس یسهنعم

 فلتوم هلیاهمویهفولع هکیراقاح واراسبوناع یابرغوراسبونع نامش ولعو رادحلسو هاس

 یرلیهایس یلاع هاکرد هنسهلح باغتلا قیرطیع بولوا یسیراوس كاهبنامع شوج نالوا
 هدیلاع باب یراهفولع كرانوب ردیریغ كنسبهاس واراه نالوا یرکسع تالااو رولنید
 اغا كرافاح وا روکذمو ناود ناکرا راسو یدنفا رادرتفدو مظعا ردص هدنرب ناوبد غقاو

 یسەیق بونل وا اطعا نوک چوا یکیا هلیشرف کرسهدلاح یفیدلوا رضاحیراشواحو بناکو
 همظعاردصو یدلوا عقاو رود هدراخانو رونلق عیزوت هدارواو لقا هنیرلقانوق كنيراغا

 كتل ود رگ دا یل ردو هدام نالوا ررع ود یدسلک رحنخو كروكو نواه طخ

 یجهبج یجوط رولوا تافیرمشت لئان مظعا ردص یشان ندنغیدلوا اطعا ًاماع یسەفولع
 هلغملوا اطعا ندبوط یرلهفولع كنتارفن راقاحوا راسو یجاتسو یحشورلاق یجءربخ

 . رردیا میزوتو هدن رلهلشف
 غارچ هرلکولب ه کلک درک. هتیرت هدرلن اه یارس لصالایق ینهفاط ءاس

 ناسهدهشاس لوصف نکشملو هدسهج رد ىح رب كنه رکسع با هتهج و و شگ ها وا

 ندنرلناصعو نابغطیراق دلوا رساحتم ندنکیدلک للخ هنب راماظتناو ماظن هلیابابسا نانل وا
 تقو هلدسح قماعلو یراهناوغهرقو هلشفاتاذو هنیراقدنلوا طاقسا ندراتعا رظن یشان

 یراهفواع وناشبرپ و لتخهدایز ندنغاحوا یرحکی ءانب هنفیدل وا یراتمذخ الصا هدرضح

 وللثم یرلادنیتک قاحواو یشواح هاس نوا شب هدلوبناتسا هلفلوا لقتنم هرادجداریا
 یرلکدلبهدیا كرادت نکیا رول وا السعا هفولع تح یدیا زلبروک هسمیکی ریغ ندن راطباض

 كنیراروصقو رارولکهنی هلیاهاج لیدبت نوک یستریابودیا هفولعذخا دیبآدی هلباق ۀمذرش
 ینغادلوب هدتبرغ ایوک بوریو باوج وید بیرغ درم یراشواج هدقدنوقوا یسیماسا
 . یدبا رارلبا هدافا

 ۲ هک راردیاعضو هننیدنص هترواو ذخا شور شب چوا هدزوب هلیمان یسهراپ ساط هدهرص
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 بولس یربرعو یرابوط ثكتیرلفاحوا یمغلو یهر و یجهسحو یجموط ۱

 هدنراوح یراهلشفو یراتمدخ یخد هدرضح تقو وللثم كملا ملعت اجماحو كمروسو -
 -هرف ددعتم و یراتبرومأم هنسهظفاحم كرالح لاو دداا ىیرلەنعم دودحو نالوا ا

 هنعلوب هدنشاب یتمدخ هدننسم تقو هدهسیا راو فاتصا هدنحا كرانوو هلغلوایراهناط وغ |

 مدماظتنا لاح هتف هاب رک کمال الافتنا درا دابا یراهفواع نا را
 یدتهم ولپوروا لالو هدنتمدخ قلاب یجحوط هداوا ناخ دو رفع صوصخاب رایدیآ

 هلطرش قلوا ندنسیلاها هنسوب تح بودیا مظنت یراقاجواوب هروک هتقولوا اشاپ دمحا
 یللا کیاو یئاب زوب رب هکو لب ره بودیا بیرت یجهربخ كولب چوا ترابع ندیشک رزوب
 دراج هر اعدقو یراهمزالتامدخو همو فئاطوو سخت الرا د ناز یا

 ردشلا صصت یتسلری و هننارادکما كرلنوب هدقدلوا لولحم راراعو تماعزنالوا صوصخ
 هلنا كروکو رونلوا سمت یردکح یساتود كنهلع تلود وربدننادحا یادت

 نالوا دکب رود هلا نکلب هد هاکته ی را رقش ERE ترابع ندهعونتم نفسرورو

 قاقوچ ندنکیدمهلب ریدشتب حالم رولیب ینلامعتسا هلبقبال نکل بونلوا هاجا رانویلاق
 هل مج و کیدلک هلوا ًاعدقو اغلاو عفر هدننرادص اشاپ دمحالضاف ینبم هتسمانروک یرهدناف |

 ببر یراب رب دکح ارد یاصا ددع قرق هدنتنعم یرلاولریم رلهربزج و هدوصاع ةناسرت

 هاراولکیدنو ارخّوم نکیا هرزوا كنا تکرح هنیرفس هنایو اشاپ ییطصم هرق یدنشمللق

 بوماا ثبشت هنساشنا نولاق هعطق قلا اددحم ندنکیدلبا ممصت یخد یعوج هنیرزوا

 دادتما ردق هنس شب نواو تماسح هل.هاضنا كراولههدورو كيدنوو هل هسا یرفس هنایو "

 ید هدنرفس هزوم كناشاب لغ دنهش و یدلبا باما :یریتکت كرا ولاق ها
 . یدنلاح هلغ هراولکدنو تاعفدلاب بونل وا لامعتسا

 ندنح رات زونوا زو كس هدهسبا یدنلوا تموادم هنساشنا ران وملاق :E ندنو

NEWهبرح برام زواحتم ندهنس یللا ردق هنیرفس وقسم نالوا مقاو هدنسهنس ییا  

 هخرد بونیزک هدنسمرا راهطا E E وق هلنمالوا عقاو

 زسرخ ياقرب و راردیا تدوع كردیا رج ینقلخ لحاوسو رتازج ہروک هنیرافاصنا
O:یدیا رارلبا دع نده رحب تاحوتف هسا رارولس هت وط  . 

 هنباسح نحرصع یراهفولع هسک یتلا زوئوا كنقلخ هناسرتررح هدنرتفد بجاوم
 رنک ا ققایووج هلتسن هنهل عضو ام بولوا هدنراهدارشورغ فر یقرقه رب



 3 عراب ۹۲

 و هلمم اب رانا كهل هناسرت الوا ردشلك مزال كلريو تالصش هدیابو ینم

 تاصصخعو هىلاس كنه رح نفس ناطباض یاو كرل ادوف و اصاو یرلت رحا نالوا

 ۱ ییلدنا وا نایب هدهقاس لوصف انا یدیا روللوا اطعا ندنسهنیزخ هناسرت یراهمدعت

 | باح هرلت و بولوا مدا ردو كم ىلا هدیایا مورو یلوطابا هلسات كروب و لسم هرزوا

 ا راشعا كع راتغاررو شمنلق اطعا ىضارا مود رزو رناسکس ینا كلتفح ررب ندتلود

 لسوفاعم ندرمشع هلرخا ریستینم كرت هنیراودنک قرهلوا تمدخ لدب ید یسهبعرش
 3 بودک هرفس یکی نوا ینعی یرب هدش هليا تبون هدنعوقو رارفس ندنرلقدلوا شل وط

 تمدخح دارلن و ارخوم نکیا ررد.ا تیور کردیا یک قدسنخ رفحو یا رط هیوست

 یا ود یر هدشا هنسیه قرەڌف قاما هنملق ایرد ۱۳ ا[فااو كرت یر !هبلصا

 ال الو یک هیرکسع فونص راس هدهسیا رلقلدبا رومأم کما تمدخ یافیا هدنوباه
 ههبرکسع تامدخ یارجاو یرلقرف ندیلاها عارز اتداع كردیا ربنت یرللاوحا یخد
 قمل وادق دارا هنسهنیزخ هناسرتبونلا لدیررب لسه ندنرااتبو ندنع,دلاق یرثتباباق

 روز لک كس نوا کی نالوا عح بولبجا یرلفارب یح ولاق هدکلام لحاوسو

 كلروتک ههناسرت راک هدمساق زور بوللوا جارخا ءزکدقاو لاخدا هرلک هدرضخ
 یلکدک هروطسم ٌهفولع هلع ءانب یدناق ذاا لوصا كاریو تصخر هنیرکمع قاربو
 یراهتوا یوطو یجنکلی نالو دوجوم هد هصاع ٌهناسرت امادو نالنید یجولاق

 هدلئا وایدیا یرلهفولعكمدا ردقكسبوللثم یرلشواحو یساغاشاب هناسرتو یش واج اشابو

 .دقدلنا پوط تبونکیارب هدر تابراع ندنغیدلوا شمامهلورلیا كب یلامعتسا بوط

 عضو هبامتود هلغلوا یراج قملوا همرادقا ینمی هبنار بولیراص هنبراک نمشد هرکصن

 هباربهشیا هخدلوا یرلرکسع قارمب نالوا ندهلجوا هنیلرک و یرعبکی كرك نالک هنل وا

 یرل رکسع قارب و هنکی دلبا تعسو تک .یلامعتسا هب را هحاسا ۳7 هدلاح یراکدلک

 قلا روم ین هب راکو دیا هرم یف ندملعت و ملعتو نایت امتسا بوطو ارد نف هسبا

 هلرادسو هتشيا یدیا نمار هشیارب هةشب ندهلاح تامدخ والم كملا هلاص بوطو

 هزنکدرکسع نانلوب هدرلبک هلجابهدنرکدلبا اقلاشا هنویلاقرب راولسور هدننامل همشچ

 . یدلوا قرتح "الماک نوباه یامتودو رلیدنا ناح هلحاس بولکود

 ماطر راشبا هنیرللحاس هسورح كلام راسو ربصم هک ریدهدنحشرات هداز ینادعمش

 تابراحم بولوا فاعم ندنمسر لرک یراهفاطو نادوبق كلرانوب هکیدیا راو هیراج ننس
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 ۳ ۱ تاعوقولام اش

 دوم رصع رلیدیا فلکم هليا هییرح تمدخ یافیاهدنوباه یاغنود هگدلوا عقاو هیرم

 كن و اه یاغود هلکمردتا اغلا ینتفاعم كرانو اغا قحسا ناو ےک ناخ و

 تنیس هنضارقنا كنشک كسکیارب نالوا یراتراهمهحایرد یسو ناشو E فور) ۱

 هل ک و ناطباض EES ندنعوقو مدع كنەرحم هب رام ردق هنس ىللا ررع هجورو-

 تاودو ثداح یسهلْوم هعق و همشح هل. وا تر یرلهبرح تفلا كەر تاره "

 . ردبا فسأتو فح راهظا وید یدلوا ثعاب هنبارطضا دياز كنهلع

 یرکسع عونرب هلردکر ارب هلی رلهصوصخ تمدخ یرایحناتسورانوباه رصقو یارس
 هحغارافو هناخ دغاکو یاتفح یارو اشاب دوادوكن وناه یارمس هلکم رک هه یعاحوا

 هرانانلوبیشاب یجاتسویتسارخ و هطباض كنحمازاغوب ًامومعو كنبرللاوح ییارس قاوقو

 هرد كوببو یلقوبجو وص كجوکو هدنیوک لکنج هليا هروکذم عفاوم ندنفبدلوا لوح

 یناکرادقمو هتسوا رربو یغاحوا یجناتسوب ررب هدرارب وللثم همشح یروفو ینامل هطلابو

 مایاوتماقا هدنسهحوصخم ؛رتاد عقاو هدنکش وک لای رتشاب ےک سو و تاوق

 زودنوکو هحک بودا زیم هللا قعالاوق یتنمودكفياق ییدنب كنهناهاش تاذ هدهمسر
 هدنویاه یارسیدیاردیا راذکو تشک ینسهرادا ؛زوح هلیا رالادنصمسج هکدتیا باجما

 تارفنوناطباض ردقوار یغد هدعقاومنالوا رکذوللم ینبدلوا یحناتسو زوب ترد چوا

 هدننروص مزالمهفامعم بولوا یناصصخم كرانوب هفولعنالواررح هدنرتفد بجاوم هلغملوب

 لبا راتسنصوراک یک قلناوجفیو قلجقاق هکیدبا راو یشک كيبچوا ییا شلزای هغاجوا
 یدبا رارولوا ممد هدرللحم یرافدلوا بوسنم بقعرد هدلاح یساضتقا هدراهسالوغشم

 ندیشکزو ناسکس لعو لبط ۀمدخ نالوادیقمهیا ها هسک يوا هدنرتفد بجاوم

 شورغ كيبجوا یسهیرهش هروک هرصع باسح هسیا كروب نم علبه بولوا زواتم
 یبمدب ینجهیمهلوا نکم یشیت هلا هفیظو رادقم لوا كمدا ردقوب هافلوا هدنراهدار

 كرديا ترسم لطبرض هدنعوفوراتامجوت و هدرلن و اه تدالوو دن ران وک ماربب هدهسلا

 هداتعم یایاطع ندنرل بناح نواه ناوید ناکحاوخ و الکوو ارزوو ندنف رط .هناهاش تاذ
 . یدیا رلرولوا سرتسد هبهربفو غلابم هلیرللک هدیا ذخا

 لصالاق ,یرلفاح وایرحکی نالوا رمت لوق لرو نالوا هدهمسج دالبو 2 ۲
 ناشیرب ینراماظتناوماظنین دهلران و نام زر وم نکیا دودعم ندهنظومو همظتنم رک اسع

 ناطباضوتکلمناذقنتم یراهبنرمتانسمو یرلقلقاحوا نالوایناوشراق یراهفولع هلکمتا



 ے را ۹٤

 یراربدلابو یراوزاب هدنفرطره كل هسورح كلاعو یدلوا لک أم هرلهلغتم نالوا هنمان

 ۱ هر و هنعم هفطو رانو هدهسلا دوحوم یرجیکی زلک هاسحو دح ولع هللا راناشن

 ناناوب هدنسزروا كما قلنقباج یتسبرس هجورو ندزسراع مماطرب یراع ندهیرکسع
  هحوها ندنرلرکید امعون یلاوحا كنادحرس وللثم ینیدلوا ترابع ندرلقالح یریدلاب

 . هدهسلا رونلق لاسراو بصن ندنفرط یعاحوا یرحیکی یارف هبت ضسو یناطباضو

 ۱ یراقل راد زد عالق ضعلو ىرلقلاغا یر كرللح والثم ههانوکو هسورو بلحو ماش

 هناوغا هدنام لو رب ندا قاقحتسا سک هدعاقت بودیا رم یانفا هدنواه یاربس

 لالدتسا ندنو یسهجرد كطاضناو تارف قترا یدیا رونا وا هجوت قرهلوا قلقارح

 | هدنرومظ رلرفس یک ینیدلجا یراقاریب یجنوبلاق هنسیهندرکسع ولو هتشیا نوسنلوا

 | نیت رشابم فرط فرط هیرکسع ناطباض وللثم یرلاغا یدک قدرسو یثاب یجانروط
 . رلنامرف نونعم هلبا هللج ثیداحاو تایا نابم یداهج لئاضفو هفرش یاواتفو قرهلوا
  یودرا قاط مماط هبمالسارک اسعندیا عمو رولبجا یراقاربب یرحنکی قرهناق رادصا

 ( . یدیا رونلق قوس هرانویاه
 . یراولهبج كرلنوبو رای و تماعز بابرا هنس تنطاس ردق هبهجنلک هنیراخیرات كسب

 كلام هبیداوس ك زوبناسکس هام هدننار سرف نفو لمکم یسهحلساو تا قردلوا

  كازتتوویدلیا لزنت هنسهجردیرمشع هل رابتعا قمار هشیاو یبرهجددع یدتوقو نکیا

  طبض ندیربم بناج هغدلوالولحرارام و تماعز راداع ومسجیسیجحت رب بولوا عونتمیابسا
 1 یارسراراعو تماعز ماطر یسجنکیا ردسمناف لاخ دا هککگلس هب ربتاعطاقم قرهلوا

 ۱ ودنک كنلود یامظعو مظعا ردو قملوا هجوت قرهلوا قلقارج هنتاوغا نوباه

 | كمل هديا ناسحا یرلکلرد نالوا صوصح هفس باح وللموا هنراراکتمدخ

 . قوح كب شعلوا حیحصآ هلبرلملق یوو هدسناقاخ دوش ةکنوح ردنودح كنسەدعاق

 سالا لیوح هتاعطاقم كتماعز هحالف نانو هدنسهدهع كناذ نالف هکردهدکلروک دق
 ینجهلوا بجومییصقانت كفس باح ا یلید رت هبهعطاقم كرلکلریدوللنمو رده بونل وا

 ۲ ندنکودبا تفطاع نایاشو تلود رادکما هملایعوم هدهسیا هدنتحت هیوق تعونع هلتهج

 ۲ یداوا وداص هنبس دارا ناذتسالاب هصوصخ یلوئسم فاعسا هرزوا قمالوا لاشما
 ۰ بولوا لصاح یرام هالفو هحالف یخد هدنراضهبوررحم ويد یدناف ححصت هلهجوو و

 یرادحیاس اشا ماقمع اقایو مظعا ردص لب وحتلاب هب هعطاقم ندنفردمل و بلاط هنسهدهعرد 0#



 بوبعا رظن هقاقحتسا یرلکب یالاو ةالو هدقدلوا لولحم تماعزایو راعرب یسجنجوا 1 ددروطسم ود یدلیا قلعت هنسهدارا ناذیتسالاب هتسلروسب ناسحا ههحالف یرادرهمایو 3

 درم الت هو ردا یک ا ہک ا
 هدایز كپ یرلامآ كرانوب هلبا راودا بلغت ایوک هکیدیا راو رایت ماطر هلیمات یرام دبس "
 بولوا هنسانعم كعد شلوق هدبس یناربهلنمالوا بلاط هسمک ندنکیدلیا صقانت :

 ءالو هدلح یادلوا راراب یلللاط نوا شو یلتالصاح هدا كرانو هکو سلاح

 اسم ی منا هنسیضعبو شملیند یرایت دېس نوما قلوا لک ام هنیراکب یالاو _
 هسناجرب كرام و تماعز بابرا یسیجنشب ردشملردتبا مظنت یغد تارب قرهلوا "

 یهاو رذعرب قرولا راهراب ندنساننغا كران و یرلکب یالاو ةالو هدنروهظ یرلتر ومأم

 یراوسرب كوس مظتنمو معم رادسوت هتشرا ردا مرو هک هرفس یتسافعص نودا دانسا

 ءرانو هرزوا ینیدنلوا نام هدهقاس لوصفو یدلوا مزاتسم یتسلوا رادهتکس كنئوق
 معز نالک هرلودرا ررحم هحور و ندنکیدلرو ناعل هد و هف ولع هن ندتل ود تاج 15 ر

 كلسیاس هدنرلهرتاد رابک و لاجر رلهراچ ندنغیدلوا یهورکارقفو افعض رام بابراو "

 یدبا رلرولوا رطضم هراتخا یهلفس تامدخ یک "

 نانلواناب هدالاب هجرد هجرد نکیا راصعا كولم یامرف هطغ هنا یو ف ونص
 قوسسریع ورن دنر وه یادتا كن هنس تنطلس راز هلسلوا باقم هب همظتنم سعروص ۳

 یتفلا هل رکسع هلا هیرفس لاوحا ندنعبدل وا حطقنم هل ود هبراحم ردق هنس زو" وا قرهلوا

 یدلب | روه یرفس هسور هدفا کیا E رو كس دلا یردا وا ضرقتم

 عمج مدآ ردق كسب زوحوا هفلام الب هدنتسم یراظفاحمو رثرکسعرسو هدنواه کومو |
 جتنمیرادازردام تعاحش ندنراقدلوا دنمهصح ندطابضناو ماظن هکهراحهن نکل یدنیا

 هئدوع هنیرانکلع ًانوذأم ریغو ًانوذأم هدنرانامز یلوخد كفرح مسوم بویملوا هدناف
 دارت هولوقسم رفا زوکیا یسهعلق ننوخ هدنرځا یسهنس كلبا كرفس 4 رالوا
 یدنوا راتخا یراع قمنلف

 اریز ردمزال كمروس هکنج هلزوط یغایا یرکسع مز, هدننب, یسالقع هناخ هوهق
 هرورضلابو كما تقو راما هلا تالاکم ندنکیدلکهدیا شحوت تیافب ندنوب نمشد
 ندبا نارود وید ردسیراک هلح ءدعاق كل موج هرکص ندقدلغاط بولک روتف هرکسع

 هلفلواتکرحو مادقارادم هرصع ناذفنتم رب ندهببرح لاوحاوهنیرلاخا یارس یتعیالام
N 3» 
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 غرا . ۹

 | لاترقبوک ی هنوط هلسهعمتحم ته نواه یودرا هدنفص لوا یسهس یجنکیا كرفس

 هلا اک ل و ندشدلوآ مزبنم هلیا شحاف مازهنا لباقتلا یدل هليا نمشد هدننارح
 ۲ هلقلبا ین همان ولیربمو یدلوا مولعم هتل ود نانادراک یفحهس هلوا نکم هلع هوقسم

 EE ماعریفت اتداع تارفن نانلوا بلجو ممج ندیاوطاناو ندراباهجریقو ندقلدونرا
 E ا قاکرا نویاه کوم هنلع ءانب یدلیا نیت یراقجهمار,هشیا الصا ندنغیدلوا

 ٠ یتیدملواهراج هقشل ۳ روک هه 4 هظتنم A هللاوحا حاللصاكنب رلقاح وا هفط وم

 هدامون هلهحو ینحهنل وا دارا هدرا لصف یلاعت هللا ءاشنا هدهسیدبا راردباهظحالم شب رد

 -هلیروتک هیارجا عقوم هدلاح ینیدلوا تلود ربمض یونموردننامزثلاث ناخدمحا ناطلس

 هدلا راحان راج ندنکودیا راکرد ینجهمهلوا لباق هلهجورب هسیا هدنسانئا رفس بویم
 | یلوطاا  یدریو هحبتن ینسهلاصم هجرانق تیاهن كردیاروما ُرادا هلیا رکسع نائلوب

 هکدتیارزکنو عمج ءدنوناه کروم همالسا شوج نالوادراوقاربقارب ندلیا مورو

 . .دنوک بولیزاب جیلق لاد كيب رشب رچوا هنتیعم رلرکسعرس هليا هفولع هقعارمشب نوانوا
  هکیدیارارولبزاب جباق لاد هلع. رکید.هنیو رارولک بولیزو هرکصندنوک نوا شبو رولیر
 . ردشلواعقاو یفیدلوا لئان هبهموپ ف ولع بولیزای جلقلادهرک چوا یکیاكمدا رب هدهنسرب

 صصخ همو هف ولع قرهلوا رومام هنسهظفاحم هعلقرب دوخایو قرهلب زای جلف لاد هلبوت

 و هدودرا ردیدنس كنهفولع هکیدیا رارریو دغاک رر. رونلوا ریمعت روهم هنارفن نائلوا
 ۱ روا رزکس ینعب هنکیدلب هریدن وط ینسها ره هلفلوا یرادجراک ردیا ارتشا یرادغاک

 ۰ یخدیساروش هنفام عم  یدیا رلردبا عیب هرابجداریا بولا نوناص هشورغ رمشب نوا
 . رصحنم ههیزکسع فّلاوط زکلای تفلا عاطقنانالواهدنصوصخ رفس هکر دیلالوا مولعم
  ینردلوا یراط كابم# یخد هتلود ناکرا هدهرکسع لاحاو هبرح تاکرادت بوبلوا

 " ندنرلکدلبا هلرادتینبنیاک یامهمورتاخذ نالوا یضتقم ربارب هلمازتلایتنکرکبع هلتهج
  شمنافوکو یسا نانو هدرهملقو یدلوا ثداح یتاق هربخذ هدنفرظ یا کیا رب ناه

 لاع ولرد ولرد ندننیدمهنلوا تقد هتفاظنو ندنوب رلیدلوا روج کما میزوت ۍابوح

 . راضحتسا ابطاو هناخ هتسح هدهحرد یعوزل نوحا راهتسخو ولهرایو هلم ا روهظ هب راس

 هنس رهكاذ ىلع ءانب یدلوا فاتندقل زسقابمدآ یلثم اقر, كنهیرح یادهشهلبسح قماغلوا
 ۰ هدفصلئاوا هدهسیدیاردیا عمجت رکسعواتیاک هلبا هیلمثریغیاغتبموهمال-ا ماکحا یاضتقم
  روبحهتدوع هدنرومم یااقربیشانند هدورسم باسا بولیروک هسا رولمهلبروک شیارب



 ۹۷ تاعوقولاخاش ۲
TWمقاویرلهبراحمنادیموموهوم یسهرصاح هماقهدنرفس هسور ا رازراوات  

 EIR وط عج سوم ندب رال هوط ار | وع نکیا عفوم و لاح یاضتقم ینحهلوا ۳

 رابدابا تاشا ین رافوقو مدع هلا لر هنمشد هرخالابو تّعشمو تفلک راتخا

 هلام لاوحا 3
 نالعا اه الاب هلا راولهحء یرلتل ود هسورو هلو كاتتو کم لتساا نیو 1

 یحد ردف هتس شن نوا كردا و یس هنیرالا برح 3

 یرلهف واءهلرات و ی ید مزال قلا رگع كسرزوئوا رشم هتل ره ها. دادتما

 ثادحاو داحا راوک ریو ولرد ولرد کما افا اد و هسرح ا تافراصمو ۱

 جافرب اشانالوا هدامنعاو الکوونالو هدتلود هنیزخ قلعتم همسورز ادعام ندنش.دنا وا ۱

 هفرب هدینات ناخ ناملس رصعو یدئلوا برضکس قرەناوا عج هناعالا قرط ىلع هر 1
 بهار یسکیا أرخومو هیهار, یجوارهالوا بولیریدتیا عطق رقم زویزککس ندرقاب "

 یلاهاوراح بولوا طقاس ندرابتعا هلقلاغوح رقابهلردنک نکل یدلراقج هلوادت هلبا ار
 بحاص نالوا یسّومو بت كنوو افلاوعفر هلتعسط ندنفیداوا ررضتمكي ندزوب و

 اشا ییطصم لضاف د.مش ردص هداژ یر وک یدنلق مادعاو هرداصم ییطصم كن رف راع

 بودنایط یهدناز قراصموحیشت یرانل وا سرتسدهب + رکسعهف ولع قاقحتساالب موحیم "

 جاصمو ش هجا ااو لاط) ای هبماط تاغلکت نالوا یاشار بج وم هب همهالاسا دالب لاها

 دب دم " قیاس ایک ی رلفلخهر E ندنعوو و 1 نکشلا هح حک ماظتنا ییهنیزخ

 رەد ردایاق هلس یبهلطبم یوکریو نالوا دناع هباغلاو وفع نامز هقشب ندک دتیا ماظء :
 ندنفیدلوا لئام هنفرط هرداصم یتعسط كنناث ناخ ییطصم ناطلس رابدلیا مابق هلیصح _

 مدقم هنس جاقر یحو یرلنلوا رېشم هللورآ ترش ندنناستنمو عباوت هفلاس یارزو

 . یراتکنز كرلاغا نانلقمازعا هرصمآدعاقتمو غارج ندقلرادهنیزخ و ندنفلاغاهداعسل اراد
 هدنسهنس نوا زو كس هسا لاح هه یدلیا قرص هه رفس روما رد هرداصم هلس

 رک ذیرخادعب " د و ندنشدلوا طقنم هسرح هداعل !قوف فراصمقرهل وا هدهاعم دقع

 یراوسونی رومأبو ااو ارزو نالک مزالقلوا یهمیسج تر اصمكتل ودهرزوا یب دنا وا

 تاصصخم راسو قلقاحواو تماعزو رام ااا یارف تادح رسو عالفو یر

 تافراصم ضعاو یراجاوم نلوق وق نالیرو ندل ود هنیزخ بولوا بت ندن راهنعم

 تی ندن و یدلوا فرط ر لاحرد هلام ههاضم ندنک و دا ندناسزح هال اپ هف رفتم

 ناراو هنفیدلوا عفدنم هدهاس رايا رر یرارفس هحعو كيدنوو «سور نالوا عفاو ۱

 تا ودهنیزخ ین هنفادل وا مزلتسم یەک تافراصم یک یرارفس اوروا یخد یرثهب راح

 فّاظو لیلقت هدنرصع اشا مهارا داماد صوصخاب یدالشاب هفلوا لامالام هن رک نوک
 دن رال راس كنل وطاناو هدنسلاوح نوزیرط ریارب هلغمتلق انتعا هدایز كي 4

۷ 



 جرات UES و
 ام اا داملا قی ی ادعم شوک قالو
 ردشهریدتبا عطق تاکوکسم هدناورو هدهناخشک نوجما قلتروق ندنفلکت

 ماودلایع اشا مهاربا هک رول وا دارا هرزوا قلوا ساسقم هننورت كروب نم رصع

  رادتهبقتارهوحم و رامش دوق هیهاشاپ یانرقو .هنساربک تنطلسیا مسمرحو هیهناش تاذ
  هدلومناتساو هدنسآر طقم ییدتبا رابعا هلبمسا رشونو ییدلک هدیا مدقنو ضرع
 چوآ جوا هیرقمو امدنو ارعشوییدریدتبا اشنا هیربخ ها مزاتسم یهمیظع تافراصم
 ۰ ییاهدنلتف ن هدلاح ییدلبا جرخ نارکیب لام یخد هدنرغوا تهافس بوحاص نوا
 ۱ یعرکی ندننیدلوا باهوریغ باهن اشاد نانلوب یسادختکو یسک زوی ترد كم

 هنسهنیزخ نوباهنوردناو شمقیچیدقن نوفدمورخدم كاهسک زوقط زویجوا كم جوا
 .  ندشنیدلواربتعم هلیباسح قلواهراپ نوا زوب ینوتلا لوبناتسا هروبنمغلابم ردشملوا عضو
 ٠ تنطلس لئاوا هدر, رولوا هدسر هنیراهجرد ارل نوبلم ق رب هروک ةباسح ییدمش
 ۱ ۱ هدقدلوا لصاو هل ورناتسا یربخ یبدلبا هرصاحم یدادغ هت كهاشردان هداوا ناخ دوم

 ٠ هتامهمو کم نالوا سرت نوجا یسهعقادم لاحد قرهلوا بجوم یمظع شالت

 هیاریل نویلم ربهروک هرصعباسح كاذک ندنسهنیزخنویاه نوردناهرزوا قملوا فرص
 ردلبلدربهبهنیزخ تع و یخدوب هکردشمنلق لاسراهعقاومنالک مزالو جارخا غلام بیرق

 ندنشدل وا كلام هدوم عج و فرصتم تیاغ یرلت رضح ثلات ناخ ییطصم ناطلصس

 . نیطالس هقشب ندکدلکلا هنسهنیزخ نواه نوردنآ یردیب یتسهلضف كتا ود تادراو

 . بک ضعب یتحو ییدرردتیا عطق هکس ییاوا هجدبخ قلعت همیسورز هلاق ندهبضام
 مض د و د وه هسرزوا یدوح وم هباع ءا ردب و ص ییبد رب دناص ندتنتلا لا هلب ین هسدقت

 6 1 یدلبا كالهتساو فرص هدنغوا یرفس هسور هرخالاب هدهسلا سد راخداو

 هپ هجنلک هنی رفس ییاناسکسا" ندهمو# هدهاعم نالوا عقاو هدنسهنس نوا زو كسب مالک

 یدیالامالام هلبا هاك دن اعاد بوشوا هدهاشم هشاضم هدتاود هنیزخ ردق

 ندن راشعا هرم تاعطاقم یادراو كل ود هحنلک هنشحم ینادرفم كف رصو داربا

 ۰ تاعوطقمك رلح ضماوالثمدادنا و رصم و ناتکلم و ندنناللصاح هبع رشة زج وهق رفتم تام وسرو
 رول وا حاضرا ینا هج ورب یراتاللبصفتكلرلن وب هلغا وا ترابعندننا رو هظتافلخم و ندن رلدقن و هنع

 | لبخ رب شهلوا قیرفت نوجا نواه صاخ هرزوا یندنا وا نایب هدهقاس, لوصف

 ۱ |صاوارزو هحردهح رد قلب کش یدا دن اع هب یربم ی احیراشعا کید,اراو یضارا

 ید راراجتو تماعز هجولاع یک یندنلوا قاملا هنویاه صاوخو اغلاو عفر یراصاخ

 . قعالشاب هفهاوا مازلاو طبض ندیربم بناج كلذك بویغلوا هبجوت هرخا هدلوا لولع
 1 کز تاعطاقم هلهجوو یدیا ر ,نلققالطا هیرمم تاعطاقم هنسهلمح ها. سح

 . رازاپ جابو هلاکوهیراطنق هدرارهش لوس تقو تقو هقشب ندکدتبا ترنکو تماسچ

1 

 . هبلقت یتح یدیا رولوا لصاح همظع عف
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 ید زانو هلنعوا ثادحا تاموسر مثاطرب وللتم 2 ۳ موسرو یراکرگ و 3 3 9

 هلامروما هرادا هبا ندنح را نوا زو كس یدناق لاخدا هنسهلڅ هرم تاعطاقم

 ,ممدیا هدهعرد قرهلوا ڭلەنس کیا تیاهن رب یتامطاقموب رامزتام یراضم ندنرارومام
 تقد هنیدایدزا كننالبصاح یرلنامز ودنک زکلاب بوسا ادعا هشیرامعا ندنرلکذلک
 ماست هی هس زخ ها هس ی رلهنبعم تالد را روت هديا تا رب هفاسنعاو ظ هب یلاهاو 1

 هسناواضبوفت هلطرش باح دق هرزوا قعلا ید هلحعم رادقمرب هدا لواو قمشلف

 ین هنیرلکدلیا تاعلاطم دارا وید رولوا بجوم یلاظم "ید هدمهو یتکلع رامعا مه
 هراد و و یدنلفضب وه هلهح ولوا Gy كن هب ريم تاعطاقم بولو ا لوق نرف تروص و

 یدلنید هرم تاعطاقم قداسلا یفاک «رلنالق هدیربم باح بوليرو یمان یناعطاقم هناکلام
 مازلا هرلاولریمو ةالو یرلضهبو هرلمزبلم ندهنیزخ یرلبضم كن هبربم تاعطاقم

 زابا مازلا یسکو ردنا هرادا یسودنک یک كنباخا یعطاقم هناکلام وللنم یتیدنلوا
 ندنشیدلوعوضوم هنیرزوا ییاسح شور یراعیدق لدب نانلوا رببعآ هبماق كرلن و یدبا
 هیهمیظع عفانم یناحا یبم هنغیدلاق هدنکح تای زج هلبسح تاکوکسمتاثبف تاقرت ر دک
 رولوا لصاح تادراو هحبلخ یخد «هنیزخ یونس بولساص هدیازلاب یالولحم و لصاو

 سک هنوک ندنوکو ندتفیدلوا رادقرت هدمهو ماغاص مه یتاہطاقم هناکلام وبشا یدیا

 دارا ندنوب هنیرلدالواو لاىعو هخب یا ونک تی یاسنعاو تلود لاحر ندنکیدلبا رانتعا 1
 متم هتیرافتو كربالات هنس وادا رانوا ذوف ید شو ۱
 كناذفنتموللمواندنهیداوارضمهتل ود ۀنيزح و مزاتسمیالولحم عاطقناتروصوب هکیدیارارلیا

 ردشلوامفاو قوح كب یدینبدن واعاحرا هنس هبلصا تاه هدنماکنه یردود ساردنا 1.

 هک هوش یدنلواداحا ماپسا هدنراتطلسلئاوا كنبرات رضح تلا ناک یغطصم ناطلس ۱
 مس ماق زوی ولضئاف هسک رشب یونس ال ندهرئاس تادراو دوخایو ندنکر ک لوبناتسا
 هنیرانیما انب ضمب ناناوب ولقجالا ندیریمو هنیرلبلاط هنکلهنس روا رزکس بولیراقبچ
 رریو ضئاف هسک زوب شب یونس لح نالوا یناوشراق هجرک | هلغملوا اطعاو هجو
 جرخ یفلاف كلهتسر هدنعوفو یعا رفو ند:ءادلوا زا یسارشو حب كنو نکل یدبا

 یالولنالوا عقاووندجرخوب ندنکودیا طورشم كلریو هتاود هنیزخ قرهلوا غارف
 مامساونشایدبا رولوا لصاح تادراو هدایز قوح ندضلاف ييدريو كنهسزخ هنسهلحعم ۱

 رو وط شع چافیهو قلوا هدنلود دی یسهرادا كنغل وشراق هدهسا یعونرب تارا ۲

 هلدسح قمناف اطعا یونس ضاق نالوا دبقم هدنراتارب هماهسا باح! نوسآ وط هسا

 اینک | بولوا ربتعم هدندنع ناذفنتمو راکو لاحر ندنغیدملوا رادقرت والثم تاعطاقم

 طو رش كانماہساماتیاطیدیاراررپ ویلاهماتیا ضعبورلرولا سان یافعضو ناوسن هزت یو "
 یدیازلاق مور یسهثرو هسیا رولوا توف هدنتلوفط نیح یفرصتم هج اجما یسهحوصخ ۰
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 نکل بول وا ص.دخ هل رح همد لها نالوا کمک هشدلوا حج اع كلاع 3

  3 1ی 2 3

 ندنکیداکهدیا لر تاکوکسم تاو اعادو ندشدلوا یراح هدهواسم تنس هدر يه

 ینطصم هداز لیریوک تاهت یدیا روللوا مض هجنجوم هغ رش یاواتف نالبریو اجماح
 ۱ انداو طسواو العا قرهلوا تاشت هنیریرقو مظنت كنيروما هیزج هدنشرادص اشا
 : یم۸عا ةو هب ی رش مکح نالوا روطس» هد ههقف کوز هحرد چوا هاب رامتعا

 ٠ صصخ# هرزوا قلوا شک مهرد ییا نوا یسانداو ترد نور یطواو زدکس قرف

 ند:کو دیا یواس هشک مهرد يا نوا نوّلا نانلوا رعت ارش هدرصع لوابول وا

 هدن ر ره كنهدو رحم كلام و قلا نوتلار ندنساب دا يا ندّطسوا تزد ندهب زج العا

 زکلاب ماظنو هلبس لئاوغ ضعب یدشعلوا طبر هماظن هرزوا قملوا افتسا هلهجووب

 ا ىدذا یلعیما رتهدهدلواناخ دوم رمعع ندنغب دل وا شمامهلل وا ارج هد هب رمعم هاتف

 ۷ حیزوتقارواهب زجددع كرم قرفزو يا ارج الابیخد,داروا ره دنا لاسراو

 ییدلیا نایرج هلیباسح تاکوکسء تاسف های یسوکریو هیزج وبشا یرلهرکس قحا

 ا يلا شع زوکیا كس قرهلوبعوفو تالبزت و مامض تفو تقو هلتهج
 شوش ندا یساندا زوتوا یطسوا شعلا یسالعا هدنامز شدناوا لیوح هب یرکسع

 امو هدهسیا وکریو رب صوصخم هتسهفاک كنيروکذ هام ريغ لام هیزج  یدبا
 ا شفلو هدنلود تامدخ و اتتتسم ناماص ناللوا لصاو هغولبدحو هناحور نرومأم
 یراقدلوا وقعم هلل رایدلرومب ایماوارز وونواه تاور رارابتخا شااقندکو راکو رلااماف
 ِ رلیدیا فاعم [دکیراضع و طوب سم هعوعقم ید یرهب زج همهم عفاومو هررزح ضعب وللثم

 ٠ ریه قرهآوا عضو هنجا رله وبو مظنت هدهلام هنیزخ یقاروا هیزج كناضف یه
 یرهمهدهمکح هدنلوخد مرح رهش لاصیالاب هنیرلاحم "املست هرارادهب زج هرکصندقدنلق
 مزح ندنکو دبا ندنساضتفا یعوضوم نوناق قعلوا تیادحو عیزوت هديا یبا ر و كو

 یدیازمنلق بلط هیزج ندهعبت هدنجراخ كننصم تقوو زملجا یسحوب هیزج هحنیلک
 ویو ومأ» یامدق نالوا شعلوب هدراشیا وب و ماهفتسا ندنسایانم رتافدو قاروا ضا

 كيزوکیا نویلم رب ًابیرفت هروک هنباسح نمرصع ینالصاح هیزج ًارظن هنغیدنلق عاتسا
 Eki رمع دوق نولم يا نوا هدهنامع كلام هحلف اب هاسحو تولوا هدي راودار ارل

 ۱ 9تا ناعم و قحوح ید یا تاب زکید تها واف ییصن كلوب و یمعلوت

 یسبرنک اكن هل هاح غلابمر ول والالدتسا یسهنا اهب زج ندسوف نوبامتردهدلاح ین داراقح

 . ندن راسضم و لوحمهبهمهم تافراصم ضعارتاسوهنبرلهف ولع كن راظفح بم یعالف تادح رس

 یدیارواک هتل ودهنیزخ غلابم نالق هلضف ندرا و هلفاواشمناق تخورفو بیرت مېس ید
  كنو ردرصم یسحرو رواد تالایاولبرمم هلرخا دعت هکرلتنایا طوبی هعوطقم

 هنا لاسراو ےس هنیرافرص لح هدعإ كردیا عج هدنسهنیزح رمعم ینالصاح هاب



 ی ا د

 ندنرل؛ رط اد هی :نطالس ارخ ومو ندنغ دل وا نشو و ا

 یدا رولیردن وک ران و الوا ندنکو دا لا متو فوو دوش ودرحذ رادقم رر یخد

 هراسو جربو رکنشو وهف نواک هتباوا لاتشا اعا هنوبام رالک ا یالآ

 هدلاح یادلوا هدنسهدار هک كیععلا هرو _هنناسح نمرمصع بولوا ندساضفا 4۶ دق

 قلواعفاو هس اوج ج تاربغایحد هح رارا .ءونزووقفلوا 3 ران وتلا ولرد وارد یرلءهر ط

 هلا هعونتم باسا اا هاغتم ید ۳ تودیا ید رادقمر هنقنتح تمق هلدسح

 ایر EE ہد معه اما اب یدیا راردیا ترساح بم olk تراش ص ص

 رە٠و تیالو لاو اعاارو اطعا یرلهنعم هف ولع كنناطاضو تار یرلکواب یراوسو

 كلوب نولوا داد یسحنکیا یدار وا وا هب وسا ی رات اھو تانعم كصانم باب را

 فا وطقرهلوا تماعزوراع یس ڪارا كناقحام ضعا هدهسلا 4 و معم ید یسدرادا

 هرم یهنااسرا نا وا مده ها ودفرطو یادراو 0 ناب ندنک و دیا ضوثم هە ر

 هردو E نالع نا نانلو یر اح ورب دع دق یلایا هرص یدیانود هلتسن

 جم ندهباع تا هد باح هلغلوا سردنم هدعلار ناخد رصع نکشلک هلوا

 هضاقرهلوا یرتم یاغطووتع 0 یراط فعض وک رو ا یدالثاب

 ریحعل و رارضا یتم هوکح هلهحو و و بر ی رادس ال ره ها دصءم تم ۳ تفعض

 سا والدنم هماح و و توقع اوه لطعم همه 5 یخاراقوح كب ندن ا

 هرب هماع aN EAS رک نیا و و تور كتلایا هرمهب ىنى

 كلذک ىدا رونلف ضل وقف هراناریم رمو ارزو افت و هج و اا هني رل لاو داد ۳

 لزازنوتب نوت تل ود تم وکحس هدنرلف رط فط وال یشات ندنعاساو بلغت كنابرع

 ۲ وز ی رک راس ناو وال ییدلک هنل واهبج وت هنیرلعب دعنادنا نرا زوهمن رابینایارب دلح یدل وا

 داران و بول وا ض وة مدا رک !یاما هاهج وقاقاح واوقادرو راقاحی: رنک | ناو هدنرلسناح

 یدیاراو یرلهداتءم ةيدهویراوکری و عواعقم هئالو نانلوب هدلاوطواو هتاودۀني رخ ید

 یوکر و هلما هزج لد كتروهمه كیدنو هر ودو كنرلتراما نادغب و قالفا

 هسکز وقط نوا روا ی قالا گم ندنسهماندهع هحرانف بولوا یرلع وطقم

 هب هسک شعلا رویا ید و کرو نالوا دام یف كراهدو و همان هیدعو هباکرو

 ردععلوا عطق هیهسک شو وا هب دع و هساکرو قلا زوئوا زو یسوک رو كي ادعا و

 كس یللا غل سوغ هرف كدش ی یسو کر و كشروهح كیدنو هر ود
 هل س هطسا و یجابا صوص OE ا هدهنس چ وا بولوا یرولف

 یدبا رول وا مرده هدنو اه لناود هل سارجا كاش رشت نالوا داتعمو



 غرا ۱۰

 "ینیدنلوا ناب هدهقاس لوصف ردهدنلخاد كنوب ید تارداصم هکتافاخم تالصاح
 یقالصف هلغل وا بلقنم هن ال امعتسا و وس لردک نکیا هد هل وّعم تر وص 3 هخ دل وا هرز وا

 یدنلق خات هرزوا
 یاس كنافراصم ید یرل.ضعب بولوا راش ررحم هداالاب یادراو هج ولشاب كتا ود

 1 راود بول وا مالک له هلن فرصم کلک مزال یقعلؤا رطل هدنشووص

 مرح الوا یدناف مامز فلطع هحبضو لامحا هجورب ندنیدلوا نواه هر اد یس رپ
 یاداوا عون# ًالک یرامزک بوقبج هرہشو مقم هدننطاس یارسمرح امناد تلخ نویاه
 هب راقد مق. هه رشط ندنارس هتشندن رامسر شاو قلمال- ید یرلاغانوردنا وللثم

 رل ردب | شدعت هل رات انعم قحهلل وا ناسهدسا ند رافدلوا فرسو فات یالتسم 0 ىىھ

 كنءماح خبطم اا یدیا زارو ءهراب هیهسمیک چه هلبمان قایا ندنویاه ةنيزخو
 رصم ترک | كراش ولائم يقو کشو جرو ندشبهرادا هن ریه تامل یک او تا

 هدنددصیاسیتح بولوا هدنمکح تانزحهرتاس تامزاوا هلغاوا بت ندنراقاحوا هلفو

 نائب "قر ردنا ناخ دوم دهع رخاوا کن هتسز ون تک ندرلح را زمغیدلوا

 یس هرې مدروک ی ن رارتفد كم وح نماشا اص ینیماخبطم نکشلوا غلابهناثم یتا شب تاکو کسم

 یدبانمضتمینافراصم هدب راهج رد شو غك ناقط ناسکس هدرلناضمرو ثسشعلایللا

 ندنغیدلوا,رلرباج ولتاک طرب هبهصاع لطصا هدهلاتجو هدنراوج لوبناتسا اكا

 علزوت هراکو لاحر یخد یرادقم ربو ندکدسا تیافک هنناباوح نوباه راد رانو

 لا یراهعقاو تالصاحو رونلوا مازلاو راجا یسهلضف هرکصندقدنلق ناسحاو
 هلا غا رادحا_ سو یساغا هداعساارادو هب هاهاش تاد اعبار یدیاردا هب وسل ی افراضم

 ندنرلفرط یالورالح وللثم دادم ورصموبلحو ماشهنازبحتم ناناوا ربع للاحر نوردا

 هاروکندنرلناج یرابلاو لیا مورو هنسوو مورضراو یرلناخ حرقو هشاو لاشو تا
 ندح راخهلراش مک وو رول وا میدقت ایادهبسانم ید ندنفرطیراراسو هیراح و هلوکو
 ۱ دراوندن راف رط یر ود اسا كرکو اوروا كرك صوصخاب یدیا زملاق تجاح هسهعلام

 هعقا ندشدلوا ندهرصع تاداع كمروتک هده ندنناح )راهم راحابا نالوا

 هدنوباه هنیزخ نالا کیدا رواک راش تمقیذ كب قلعتم ها هوجو كر وکو هکنرف

 هدهیافک هبت هلدقر یراهفولع نالوا صصخم كنبرلغا نوردنا رددوجوم یراضمب
 یرادرکص هدهسیا شلاق هدنمکخ تابزج هدیا مدیا لنت یکے تمقكنهخا نکیا
 یمافعض ندنراتورثو انغندنکیدلکهدیا کرت ندراهداز راک و ارزو یبزنک | كناوغا

 یراضف ءاشام ارک و ارزو نالوا بتارص لئات ندوباه یارسو رارولوا عمته ید
 یدیارلردباهدافت اید ندرلنو هلی رالوا شعا فقوو سرت هضتةم تانىعم ەرلەر اد نالوا
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 ۱ تاعوقولا۸ ان ۱

 ندنرلاعا یارس 3 ندقدلوا ورم یلوصا همرشودو لتخم هب رکسع تاماظ ٠ و

 یخد یسدعاق قمقج هتکلس یارغ دوخایو هتیراقلاغا كنیراقاح وا هرکسع فلاوط 6
 هسزخو رادحاس طقف بولوا دودسم زدو ههحرد ر هلغل وا ضش باب هلغلوا ضرقنم -

 یرانانلو ندفراعم ولع بایرا ضمیو ترازو لئان نوردنا راک ۱ ضعب وال ینادختکا 7

 هنیرالاحو رولوا غارج رار هله جو قا.شاب جودو قاناکحاوخو كلسردم ید

 بتا لصاو هح و اه یارس ندرلاغاوشا یدیاراروناقمادختسا هدتاود تامدخ بسانم

 هحردویراتباتکو تیلو ارزوو ماظع نیطالسفاو هدهسور وهنرداو لوبناتسا یرااوا

 ضعلو یراقلاغا یلرب هرشط یهاشداب هص وصخ ةد راو تاوغا نالو هدهثلایو هنا

 تماعز صوصخ هنناقارح نوباه یارسو یراقلادختک فانصاو یراقل رادزد عالق
 یدبا رارولوا یدعاقت دنم هصح مہا یل ع هابارلراع و

 یمسق ی کا كتاود تافراصم ساق 1 هحدو نالوا یراح هدمرصع

 رک و هدل و اتسا 1 ناس SE قحا بولوا یرصم هلخاد

 هلاسح قلوا یرلهص وصخ تانعم كنبرومأمو املعو ارزو هلطاب نان وب ههرادرمشط
 هبرمهشا تافراصم نالوا رکذ ندنغبدلوا ینغتسم ندنساطعا شاعم هرلنو هنا تنطلس

 ندراهارج رخنالبری و هناکدنبنانل وا مانعاهنامدخ ضمب هلباهص وصخ تبر وهام وندنتاریمعت
 اطعا هحینجوم هرصع تداع نوا راحابا "نالک ندنبناح یرارادمکح ای-او ابورواو
 بولوا هدنسهظفاحم هعاقر دوخایو شل روق ندنراساو ندنتافراصم تانعت نالک هنلوا

 ه اماع وت اداسضمنالک هتل ودرد وها ص او ارز ونابههدیا ت .افک اا ینادراویصنم

 نا ا وا ضرع یاره سه ہدن رصع ثل ان ناخ ماسناطاس بوا وا ترابع ندهنس یایاطع نالبر و

 ردشلروک ینیداواهدن رهدارهسلک كسب تیاهنزو ز وقط زکسیران وکی كن رارتفد هروب نم تاف راصم

 ما یراصحت-او عح كنوب بولوا هب رکسع تاصصخم یمسق یحنجوا كنافراصم

 هلعءان ردشلوا مزاتسم ییالتخاوشروش عوفو هعو د هعن یربخأت کیدیاندتآ ود روما

 و لئات هیهاشداب تاش رشت یدنفا رادرتفدو مظعاردص هدناقع یساطعا هف ولع

 هنيرزواهد دع فونص هبناعع شوج یدیارارولوا لصاوهشیاساو روضح ردق هننامز

 ه یضوط ندیرغوط یسحجرب بولوا م نم هعون ییا شااعملا ههج نم هدهسلا به

 ناشولعو رادحلس و هاتسو ا لاع هاکرد نالوا راوخ هفطو ندتلود 4 هسزخ

 هکر دناکدنر اسو نایناتسوو یحولاقو ی هجو یحشوطوراسیو نیب یابغو راسو نبع

 هلف مصت هراعو تماعز یفنص ر کو حمضوت هدو راقوب فك تیک كنيراهفولع

 فرصتم هنی رام طوس هلىا رام باخاو اعز نالوا راس ینعل ینکشاو فوم

 یرهفولع ندناموسر وللثم هجلم و هزج و عاطفا نانلوا رسعت قلقاح وا دوخایو ناو



 خراب ۱۰

 دعاوق كرلتو بولوا یارش ور و یراظهاسحم هبمالتسا تادحرسو عالف نالوا لوح

 ۱ رده وا ریطس یرخادع حر یخد یاماظنو

 1 یارسو هتسرافاح وا هب رکسع ف ونص 2 هناحش وطو هناسر و هنس راکولب کک
SRN 

 راتو هدهسیا رونلوا اطعا ندیریم فرط هرتاسو جربو كک او تا نالوا بتر هنویاه
 هدیلیا مور کنوح ید زعا راّخا فرصم چھ کاو كور تلود هنر نوا

 كسزوح وا ییا ندو ندنکیداک هناا یر دن وا هنس سه هل هان یم سر مانعاددع كمانعانانل و

 هراداهکنو یلاننستیربمقرهلوا قوسماط مماطو اقا الدب یسادعامب وللااتع نوف
  یدیارولل وا عیزوتهنفانصا باصق لوسناتسا هلیدصقمیجاتخان_وتكانل اهایسهلضف تحور وناق

 زکد یا لباقم کوب بوضا كرد ندرتاخذ نالوا لسا ارم و ارب هدهسورحم كلام

 یسدربخدهءناس ندعفاوم نانلوب یعاتی هرمخذ ضعلو ندرلاضف نالواءدن رلاحاس زکدهرقو

 رشاللا هروک هاتماس حو E هحرد كن اضف ه هلا تاس هزاب 1 لک تین هاب

 بولیردن وکر اج هعباسم هف رطیههدنمس وم هال وا صوص عو بت ص هری ذ لک . كم رزو و

 ندقدنلواهرادا هلکنو هیرمم رتاودورولیردنوک هلومناتسا قرهن) واعحو باج هبنم رتاخذ

 ۱ i هدرب دشت ییدنروک ولهاضا هص وضخ تاب نم دوخایو ادل واهدهاشم تب وعص هدنام

 یهرخذهعیام اک كسب زوکیاكنيرلاضق یغاحنس هند وک اتم هکیدیا رونلق لاصحتسا
 هب هع وطقم تاسف یس راپیم کیه دلاح ینیدنل وب هدنسهدارهرابزوب هربخذ جارو یمادلوا ی ص

 یدیارونل والاصحیتساا دق شورغ كسزوتردنالک مزال قلوا یلدبندهرابرتاکسبوسحماب
 هنمزتلم هنسیه بولوا یلام كتلود یرلالرت مر ینعإ تاکساج تاو هدنسلاوحو هاف

 راودو لاصحتسا الدب یسادعامو انع یرادقم یعوزل كمازناا لدب هلکلک هناوا هلاحا
 عور ناناوا ربع كلکب نوجا یاشورفء.و هسلا e فاو طو رولوا اطعا هب ریم

 مالک صاح یدیاروایریدتیا لامعاهدهددعتم عقاوم راسو ین وکراشو هبماساو هحلاقو ابع
 ندنسهلطفو ندفلاسناناق لاصحتسا الدبهعوطق«ناعا نالیرو نوجا هروک ذه تابت

 . یدیارولوا لصاح ندنءوانم كناشا نالیاص هفانصا

 نالوا هدنرااحاس زکدهرقو زکدقا هتسارک نالوا یفتقم نوجا هناخشوطو هناسرت
  ندنرافاحاسهنوق و كيناحو رمعمهلج ر هک و ز و یعای ردو ردنکو ندرلاضف را

 رارو+اههتسه هوا صهحو آم ندران دعم یحد اشا والثم روعو نوشروفو رفابو

 كب یرل«توطتم تانف كراوو روناوا لاص>سا و ۳ هلهجو یار توایزدن وک

 یحوخرت نالوا شا زاید را ترد شعلا كسب یدیار واک یک اوهداب ندنغیدلوا یز ج
 . زواكىوب بولوا وافراصم هساک ترد زوا كر یونس كد صاع هناسر هدنس هال

 ۱ یبهسک ردقو زو زوتطو ندنادراوصوصخت+هناسرت یب ندراقاقاحوا یهسک, دوسک
 د ی

۳ 



 ۱۰ تاعوق وا اتن ۱ 3

 یرل رفس درک رونه ا نکل بولوا ررج ی ودیا هدقمناف اطعا ندهماام هس زج 3

 هدرضح مایا هماعءانب ردیا فداصت هننامز یتروبحم قاراقح اغود واتبلک هنسهو هتناوا
 هلتسن هتنرتفو هبرام هدهسلا داتعم قمقح 3 قا هلا اغ ود رااشا نادوف رده سه

 یدبا زملوا جاتع هب هاعا قاقوح ندهلام هنزخ ندنغيدلوا نوءا یافراصم هناسرت

 اصاو ارزوو ماظع ناطالس هلهح و یییدنلف ل صو ردو رد  هدشاس لصف

 عماح هدهجرد كح ها د هلصفندتموزلو هدنتهج یه كتهنامع كلاع تاربخ ياحا طب در

 رامعاواشنا تارمو تارمخ ولاثم ماجومر دلاقو یروکوهمدجوهکتو تتکمو هسردم و

 نیادم بور دپای زلناخو رلهعاق هدهضتقم عفاومو هدرادنرد فوحم ادعام ندن راکدتسا

 هتنماو تالبهست یرفس سس بابراو هتسراو ندهرورض تاحاتحا یتسلاها تاصقو

 نوح ایاظتناو رمعت كناربمو تارخهبا هرهد تاداسفا نکل یدیارلشلا هتنوسی
 كنهنامز ةلفتم دوخایو وتم یراسضمب كنهشو تادراو نالوا شعلوا صلصخت

 نالوا ارعمندهبریمهآ تادراو ندنشیدلواسردنمهایاهراس بایسا یخد یرایضمو یلک ام
 عازو یر ههفاو تافراصمو مع E نایش والثم با یارحو روسحو قرط

 كرلقرط مهمو كرلیروکمسج ضعبو یدیا روناق لاصحتسا ندیلاهاو لاخدا هدنرارتفد

 هل ماظن ور معل كرلن وب ماودلایلعوفاعم ندهبناوندفللاک :یسلاها ارق نالوهدنراراوج

 هارلشنالوا تورو تیر ومعمثعاب ماکحوالو نالوافقاو هموکح تمکح رایدیا فلکم
 هدههومع تامدخ نارکراب یلاها هدننالامعا یادتباذلرلنوب هحرک بودا ماتها هسارجا ر

 هلیا راثآ یاهو نارد هدافتسا هدنسورلیا سبا رارولوا تقشمو بت راتفرک هاطاف |
 هدنشیلقاسیا هلا نیداوالوموح اشاب بعار روهشمهلج نازا یدیا رارلبا مان یاها

 كاب وکو ریمعت ی رام رپ دلاقو رسج وه وسآو المایتلقاطب تعاسقجم راض عو جوا الوط نالوا
 همظنت هلیداشک قیرط هدنضرع عارذ نوا هجناک هدنب ردندنسالباپ یلغواناضمرییزاغوب

 نحو شلوا قفوم هنساقنا دنبردو هلقربو دیدج رج هدنش بلح هلا هک اطنا و |[

 زویچوا کیا عقاو هدنزاغوب قیناخ هدنتنرزع یانثا هلبببس بصنم لیدبت موسحم هداز |
 یراکدلکهلواالتیم كنيراعو نیرام بوردیایلنوط ندا كناف مسجرب هدلوط عارز
 هل رامان یناص.صخ هعغانو فراعمهد نم ردع دصقم ندنالصفو ردشل اهلازا ینافلتو تقشم

 ندتلود وز تو وا تور هرزوا هحورشم تروص یحد فراصء نالوا دوهشم

 هنرکسع تالوک ام نالوا یشنقم هتلود لصاطاو ردنا یعبدنوا مزاتسم یاحارعا
 صصخحو بم ندنسهسام عفاوم كن همنامع كلام هکلم تامزاولو هسرح تاوداو

 یریو عاشو عالف نیظفحتسمو ایاو ارزوو ماکحو نیر ومانو اکو هاب والثم یشادلوا و
 یراوس نالنید راعو تماعز بابراو كننارفنو ناطباض دالب تامظعم نانق ریست یلوق |

 هنیزخ هلذلوا مسقنمو بتمهاهج و ینیدنلق لیصفت هدن رال ع یراتشیعم تهج كنيرک اسع |



 زا

 بال. . توتا

 را ۱۰۹

 ییارب یونس قرهلوا هفرفتم تافراصء هل سهو ولع یراهاسو یرحکی یلاع هاکرد تلود

 4 . یدیا جاتحم هافراصم ردق اريل نولم

 قلوا مه ردر یچ وا هدب زاغ ناخروا رصع هرزوایم؛ دنا وا حضوت هدم اس لوصف

 تافراصمنکیا شمامروک تاریغتقاق رج ردق هننامزناملس ناطلس بولل وامطق ها ءرزوا
OATتاصصخ هلبسح كمانایرج هرزوا یراتعاهحقا هبربم تالماعمو كعا  

 هل و هناوا صدق یراعو نزو كنهحفا هدننمض یسارحا تالیزنت عر نده رکسع

 هغملوا مطق هدایز اهد کابو هحقا نوا ندشک مهرد رب یرلهرکص ندنراخم را كس

 كيب بونلوا برض هکس شک كلەچقا نواو هراپ هدنرابتعا هجقا چوا والثم یفیدینالشاب
 کس عون رب هلان هتلوز هدننزو مهرد یدیو هدن رامتعا هحقا ناسط ه رکسا دن را زو

 یهبهراب قرق كردک رار هلغملوا هققح تمق صیقتت هتفر هتفرویدنلوا ثادحا اهد
 هکیدنل وا مطق راذکس شک كاءراب زویو قلشورغ ییاوشورن هليا خار هحفا یعرکی زوب

 هلع ءا ردهدن رادعرب یللاو هدننزو مه رد قلا یراشورغ كالا ناخ ییطصم ناطلس

 زویحوا هلتعیبط یاثف كرالیر یلشوقو یلکرد نالوا ریبعآ شور هراقو شورض یدسا
 . یدلبا قرت هلتسنوب ید یناثف كران وتلاو ورغوط هیهحتا

 بویالشاب هفملوا عطق نوا هلان یرولفوءدنرابعو نزو یتوتلا زیدلای هدننامز حاف
 هاشداپ ید هنارطرب بولیزای رحلاو رباایف رصللاو زعلا بحاص رضنلا براض هنفرطرب
 هنفرطر هدننطاس ا ماس ناطاس یدبا رولپ زاب راتو یرض لحمو یمسا كرصع

 لح هلیایهاشداب مسا هنفرط رکیدو ناطلسلانا ناطلسلا نیرحلاناقاخ و نربلا ناطاس

 یدنلوالیوحم هنمانینارش یمساو لیدبت یمسر هلهجوو ویدانالشاب هغازای خشراتو یرض

 هرکص ندقدنلوا ماود هجهلیوباهد ردق هنس زو یدشمامنلق رتیراعو نزو هدهسیا
 یک یاکوگسم شک طقف كردیا لزن:یراعو نزو یخد كنوتلا هدعبار ناغ دمع رصع
 ناطلس یدلوا سماع صفات هدناسهچ رد نوا هدزوپ بویلر.دراو هدنسهدار یلثم چ وا ییا

 قرطرو یا یوتلاقیدق هرزوا قلوا هدنراعو نزو یوتلازیدلاب هدننامز ثلاث دما

 ولاثم ینیدنلوا عطق نوتلا عونر, هلیشقن لوبمالساف برضیفرط رکیدو نویاه یارفط
 لوسات-او یمان بوبحم رز قرەنلق ماود,دنبرض ید رانوتاا عدق نانلق ست ینیرش

 هدر, رب یدردو یحواو یسکیاو یرلهبهاروهفصن كرانوب ردشلوا رومشم هلیئرهش ینوتلا
 تقو ییدک ههراب رول یوتلا نا یا هداوا ناخ دو رصع تولوا ید یرلکوس

 هشورغ چوا قیدض هدنامز ینیدلواههراب نوا زو لوساتساو هبهراب نوازو یلوتلا قید
 هدنرابع چوا یہ رکیو هدننزو مهردقمرب هدندهع هلاراشم رایرمشو یدیا ردبا لوادت
  قیدنفساسا هدهبهذ تاکوکسم هدهسیاشلوا عطق اهد نوتلارب عون هتشب هلبمان هدو
 . یدبا یرلن وتلا لوساتساو



 ۱۰۷ تاعوقولاج ات

 هجراخ لاوحا

 هدتمشاغوا هابراتا ودهسورو كیدنوو هلو هحع هننستنطلس هرکصندنماز ها هنایو
 ةهج نم هليراللا ترشابم هبرح عاقا هلبتاود هج٤ هعفد اقرب یخد راولهسنارف نکیا |

 راولیرتسوایدیا راشلارابتخا یتافرطربراواهرتلکنا بولواهدنمکحقفتم هلبا هبنس تطاس
 تاود هدلاح یراکدلبا تنکموعسو فر« هکمردتیا زواحم ههنامع كلام ینتلود نارا

 ندهنس یللا ندنکبدایا فداصت هنسبربب ناواینبدلوا رس هدازا ندلاتقو برح كنهوفص

 . یدلوا هداد زاوح هنس هلاسا كنماسم ءامدو هخسف فاز هل اتم نالوا دقعنم ور

 زارفا لع هنیرزوا هیسور اشایدم یحهطلاب مرک ۱ رادرس هدننامز ثلاث دما ناطلس

 ندنحتو هروم والثم یرلفدلاف فرطس راسل ود كیدنوو ایرتسواو هل هدفدلوا تلوص

 ءدک یا مانها ی بصن هرس یتسهریزج هفروق اغا لع دیش مرکا رادرس هرم
 راولایرتسوا هرورضلاب هلتهج یغنیدلوا هیرفس تاکرح لیست هنیرزوا هحعدصقندنوب "

 . رلیدلا كارتشا ههرح یرلل ود هلو هسور ید هدهعفووت بولوا رو هب رح نالعا

 هافلواسردنم هیوفص تاودو یلوتسم هناهفصا رالزاغفا یمهنس ش زوتوا زو كسب

 قعازق ًاقرش یایاض نالوا ًابرغ كنهنس تنطلس اپ مهاربا داماد نانلوب تقو ردص |

 هلیسهتشررس یغبدلوا لئاز عسطلاب كن هلاصم نالوا دقعنم هلبا نایوفص ناهاشو یرکف
 -ینس یدریدتیا رکسع قوس هنیرزوا ماتا یاصا نالوا شملغاط یرلعاتجا زکر |
 مانجریز هرزواثك نایب رک صلح ندهمشتموکح یخدیسلاهاناتسغاط نالواهذلا ||
 دنمهصح ندناریا كلام را هىسور نکل رایدلبا تعراسم هنسوه قمنغص ههبلع تلود :

 برح نالعا هنرزوا هلع تلود یالوط ندصوصخوبو تکرحءهرزوا قلوا سالتخا

 ناورو سلهو هدرلول.سور ناتسعاط نم هنس راکدلبا تدش راهظا ردق هسراهح رد ۲

 مهاربا رلنلناتسغاط ہرا هلغملوا هدهاعم دقع هرزوا قلاق هدهبنامع تنطلس یراتابا |

 بوبالکا ینرراقدلتوط هبولوط نکیاراجاق ندرومنی هلا هدهاشم ی ردغو ملظوب كناشاپ |
 یدلوامرلتسم ینسلوا هتشکرب كنلابقا اشاب مهار یما:كنوورابدشود هنسعباق یراشاب ح

at fهدهامم دّعع هلو د وةسم هنملع هلع تل ود هاش یوا ندا نطلس هدنارا  

 ازدا طة بودا موج هب هسن مع كالام راولهسور یسهنس رک قرف رو كرب هلکع | |

 یدمهدیاتنواعمهرلولوةسم ندنغیدناوب زیتسو برحلوغشم هدنراف رطناتسدنهو راهدنق |

 رب هلسهناخ ودقم لبح قمر دش راب بورک هتسارا ی ود.هسور هللا هلع تلود راول هجم 1

 یرلکدلا هلارتشا هبرح را ولکدنو هدرفسو راب دلبا ماف هدهع ضه هلو مایا راضا تدم |

 لوا هلكملا سره ین راکفاو تا نالوا هدنراقحیدنک ءلراوبم یخد ی ود هل وللثم 1

 فوخ لاک هدلاح یراکدلبا تشت هقافنا دقع هلباهلع تلود نوسروط هلبوش هناعآ هفرط ||
 هرخالاب ربارب ہلکا طنوت ضرع راواهسنارف رایدمهلوا قفوم ید اکوب ندنراشالتو |



3 ۱۰۸ 

 ۷# یدلا دلم و تا راهظا ردق هنحبتف هلدا رغلب هلع تلف نکیا راشملا

 . یدلوا ریدب هحش هلاصم صا هاماهاو مادفا كنب زار ۇشا و یصخ ص

 تاقا یور ا هلالود مرتلکنا هدنننطاس لئاوا هن رف “یمه روطاریعا هسور

 كم وح ص ناخ ینطصم ناطاس ندن کیدلک ءدناهلماعم هم KA هراو«سنارفو هدعاښو

 ىسجل ا هسلارف ناناوب هدنامسرد قشکلاسو رارصا نالوا هدنقح قحا ین رفس وقسم

 ب دیا داو قشو ییا لوصح هلدرس هموهوم هلداو لئالد ماطر و د دشتو هوم

 . یدلوا یوف باس هرفس نالعا
 بول وا هم سر هدرهایمم 6 یظفحم و یزوا هنملع هسور هللا رلولهحیع

 كام واهه هټلود ارت سوا یضارا نالوا رعت احلا ندننافاضم نادمش هدیلباقم

 .یدیشموااطعا یخد هدش ٌهناعا ردق قنارق نوامنوا ًایره قرلوا هیرفس فراصمو
 1 گفت كلاس رلولهح# ءدق دلوا اع ور هدنناح هرنامع شوج تولفمو تع زه را |

 قانو دنشل نارف یسهمساقم كالام هل هدنش یراتلود ا سور, و هسور ارخوم بولوا

 ندنقرطهت رق ینح هل وا هدعاسم هما سالتحا د۰هصح ید لر ل ولهح+ نکیا هرز وا

 تکرحو شور لیدبن بقعرد راوله نوجا قلوا یلفرطا کیا تراجم هلفعلوا حیبملت
 . رابدلبا تغر رظنفک ندک هادم تاظحالم وللثم دمت یافاو مدق.باشو

 تارشو ناطباضهنساغ ود هسور نالوا دراو هزک دقا یراتلود كیدنو و م

 قعوط مدآ هل رحا روف 7 دهرا تنواعم هلاعس هيب رح تامزاولو هابساطعا

 . رایدتا هاراو زاربا هدنکنر كالا :اطعاو ذخاهدلو تزاحو

 99 بورک هننههلولم فلاوط j ندنالحعمضا و لتف كهاشردا یقاودزازپا

 هرزوا ماف هب هلاقمو هبراح هلب رکیدکی ماجا: یاصا هدنلئاوا یسهرام هسور نالوا
 1 یدغو یراتفو هیهدافتسا ندنتب ولغم فان هلع تلود ندنرافدل وا

 1 فراعم و مولع لاوحا

 هدب رب اتک تاقبط و خراب لاک باحاو ٩و ندا روهظوربندهیناعع تل ود لئاوا

 هلود لاصم م ظا و همکح نون بولوا رومشمو لوادتم یرلهبماق رات 1و رومی

 ا هلن دعاق لامتا هزب قم ندرا ید یرلراهم نالوا هدنرراص وصخ

 همت رک لسعو كل لكل ت تاود لکه امظع رب هوب هدنجما تدم زا هک« اب وش
 قملفداحشاو لامعا هريو كم و بوطب نو ی ر وهط كب و رابو كما بش رز : اغودو

 هل. اتسرا هرحم هوقو كماسهدیا قوس راودرا مسج هیهدبم) كلام والثم دادم و ا

 هلا دنه كرر دتا اشنا هبرح نفس هدشاوسو كمرب دنیا ریحسآ ی رللحاس اه رد |

 هجوم زنگ ھوا رخ وا و كم رب دتیا طض ی رالحاس برعلاةر زجو مانعا یی وط
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 همکح نونف كل ا نسا و عضو همهم نناوف نالوا هدیدع نساحم مزلتسمو ماطتنا . ق

 مولع یراامولهم كنهيالسا یاءهاع یرادرک-ع ندنخشرات كب نکل ردمزال قملوا
 راکرب ٌهرادا هلخاتوا لداح یژکا ید كنالکو و ارزو ریهحنم ههسدا نوفو هعرش

 باب بوس+هلاق ید هدست ول شبا كردک ۰ یدل-ثاب کا باف ین م تا ود ۵

 ناثل وا هجو یهمنر ال برد هدن رمل وام ص ماک.نه “الطف هلک و لطف كس راد هدو

 غ لرصح ندنک:دلک کد ردق هتشاءاع هورز كيهبملع تصن« قارط هلسلس یی داخ

 هذخالاههج نم . كنهبءاع قیرط یخد راک | و ارزو ضبو هنفیدلاق جایتحا هتالاکو
 فک ددل زالاح هاش ككردیا رظنهنبدلوا تا | کلا سار ملعق قاقحتسا البو هنتفخ

 هللاصحیبنا یوزر ثالتردمو لحدا هبه اع قارط ین رادالوا یراکدلیا هدهاشم زو

 یزکد و ندعذاح یر تولوا مقلم هب کیا ها قارط یی هنی راکدتسا زاده

 هد وات ماک نه ےذاخ نکا . یدنا تکیه ندن رله>اوخ سرد نالوا با لا

 گالرکستهضاق راک لوا لخاد" هقرط هدلاح یراندلوا نسم یرلهجاوخ سردو
 رقو ٥ هروص ییا یراندیا لاکو ماع لیصح ندرلنوو رنک | یناص میداخم هدنراهجرد
 . یدیارولوا قالطا همسر یاماعو قب رط یاهلعهنسرادا وانافعو لطف ةر مى :تولوا

 دیمضوهبهقوقحداوم اماو ارزو هرزوا ینیدلواندنسهلبج صلاصخ كنهماعتاود -
 اهم قارط هبعرش ماک>نوحا ارجا یا وگخ سا ندنادلوا عونع ندالتسا

 رارکسضاق نالوا لاا صوصخابو هلبسعا ریذت یدداصا عضو هدلاح یفیدلوا شاق
 هدنلاومتفنص *هلبوالکهدناهجنوت هتنارادکما یزاهرناد هلدتروصقاقارح ی راکم کلا ضاق
 قلهرالرکو بصنم كرك یدلوا لامالام هلیاتاوغا یالهج .اضف قبرطو ثداح رالهاان
 هدش هقشل ندنادراو دز عسل اب ندنراقدنا و ندنعون مزمام هسبا راساب ندا هدهعرد

 یخاف نادا د یارجا هدهسورح تالاء هلع هان . یدیارلزلا رظن فطع

 هنمکح زداو یرلناناو فصتم هليا هحودم قالخاو یلجتم هلبا فراعمو ملع كراو

 كشاخو كتلود هدنراقحو یرابتعاو قنور سا كنهععرش ماکح هلراتهح و و . يدرک
 هدهابیرلنانویضاقلاظولهاح وللثموارلهدوی وونیماستمواصاوارزو.یدلاقیداعءاوقوتو ` ۱

 یرلکدتیسا كرد اب وحی هلا نع ضامعا ندن رل«.ماظ تفوکخ دوخایو هلیساطعا هرابو

 .یدیاراردیا تل آ هنیاج كن راتفنمو هنیرتسكنس راقل من وفیوا یدنکورازولا "زامالعا یک

 ندنسهجتاکحیض«یرلضم هحرک | بولوا لوادتم تایاک> ق وج كي هدنقح ینایدمتهل راضاق

 هیدهندلویناتساءزسهدنناقال«یادتبابولک  احرب نکیا یحاستم همار داش اصموحمهدهسیا
 لصن یتهب یکی دلیا مض وهنک وا ب وراق و دمدروتک ه بده ی ر همن نک .یدیامزال كمروتک

 .یدیا ردی | تیاکح هملاراشمموح ص ین کی دتی | بارشا ین ام ماعاد د ر هدنساطعا زکه سارت اا مالعا
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 ۳3 نو نانسانالوم نالوا روهشم هلمات یتشو بوقمن 3 لئاوا

 2 FE ناءاس زوایو نروا دروک یسیشاب مکح دم ناطاس یلج و اشابیحاح
 سس دیر و سس یدسو سار لاکو اطا قادح یک یلج یجا یسشاب

 ۱ 0 رنه بابرا یک نانس ا ندلالاک رامعمو سای رامهمو یرلهحاوخ هسدنهو

 یرلترمدح ن < نامس ناطلس نم را بول وا م a ضایر مولع و شعا

 و هدهساا شمریدتسا راما و اشنا رلهناخ راج و یراهسردم تنهو هددنهو بط لقتسم

 eas es هغدنلوا لاهکتساهداپوروا هلبا تاققح و تایرح راملع

 | ناطاسو غا دواد ا ندنل و لانس رامعم ۰ یدل , وا ل داح تیروم هما دخ نا

 ا بولوا ندیادمرنه نرخ ا مساق ىرامەم عماح یو عاد یرامعم ییماح

 هرکسد ندقدنلوا لق هلیتمم كمریو تصخر هنساشنا راهناخب» اغا مساق

 هنس راهفلق مورو یتمرا یساشنا همس هنیا وللئمو هد؛لاراو یراهفلخ رامعمو یصنم

 اشنا در اهدو هلق نوبمس ین راعمای- یهلالو هننامعروت كلذ ىلع ا یدلوا لمم

 . ردشملا ءان هثلق سودابموق نالوا یعارح یهمیسج همای ا ناناق

 شا زوهط راد ففاو هب هضایر .نونف و همکح مولع هجرک | هداماع نرخأتم

 ندشبدلوا ررقم یراتعءاطتسا مدع یخد هحناودا و تالا و لحمان یرلعفوم هدهسیا
 بتاکنالوا فقاو هنناسل نینال طقف بویمهلوا نکع فاطتقا ینهل عضوام كنیراتامولعم
 دامادوشمزاب خراب و لئاسر ضعب "قلعتم هه رح نونو یامتاھج 27 3 یلج

 یهبرکسع تاماظن و ۶ راو کاو یسهمدقم نودلخ نبا هدنترادص اشا مهاربا

 هقرفتم ندا ادتها بولوا ولبوروا لصالایف ارد شمناق فلأتو هجرت رلباتک نمضتم

 ۱ اک هسلخ نون وا تادجایخز لبثت عبط تعنص هلته كنيدتا میهاربا

 قلاغا رامعم هحتاود نز ادعا و . یدلبا لاک !تاذر هدنمان اغا یینطصم رامعم یروک ذم

 - كركو كما عبط E E ا ر هدیرشم لایا نا
 شلریو نامرف یواح یهدعاسم بودا اعدتسا تصخر ءرزوا قل وط فاعم ندنموسر
 شمصاب باتکرب هدنم یحرات فساو هدنخشرات یتلا ناسقط زو زوقط ندننیدلوا
 مالسالاخسش یهخسن ر هلفلوا شم زای ie هنسهحاسد ځد یروک دم ٴیلاع نامرفو

 هدرطاخ یییدلوا ندنف یتفو یمساط2» بولوا ریقف روظام هدموح ص یدنفا ماسحقسا

 لصاحهدناتسکرت لوا هنس یللا زو ندیدنفا مهارباوشا عبط نف هکمرتسیا كد یدلاق
 . ردشمامهلآورلیا هدهسیا لوا

 ًارخؤمو شلناللوق هدنتمدخ قلحوط هدنوباه یامتود بولوا یهسنارف لصالاف
 كسب اغادواد نالوا شمناق همست هلسسا دواد كحرک قرهلوآ فرمشم هلبامالسا فرش

 هلباهفیظو هغازوب یموب هلذلوا قفوم هداجما ینررلهملوط قرح هدنس هنس یی ازوتوا زوب

 اف
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 ۱۱ و 9
 ست جم یووحو ی خ یوت نوح چو خب دم

 مظننو بیر یعاحوا ۳ هلسارف و ناطباض هنسعم بول وا سصز یاب یجهمولط

 ا "هلح یعدو 6 ردشملق
 رب رفس ماودلايلع ردقهب هحتلک هتسهدهاعمدا غار مقا و هدنس هنس رب ىللازويكببەىلعڭلود ۹

 شح اقوس هلکماعا زواحم یهنسنوا تدم یبدلوا تی رضح نیش هطصماح بول ویا ۱

 لضافدهشردصهداز یر, وک یدیاهدنمکح هف ولام تعنص هب هسنانع یا مما یر *دلساهسعت و ۱ ۱

 یرلب زاوم نالوا بن رت وینتعض و كن واھ یودراد دنسو رصاحمدارغلب كم وح ماشا ینطصم

 .امولعم و فوقو هبرح نف ندنغیدلوا شمع ەلاارخۇھ هطا رخ یش دلوا شمر دن امظن د نمضتم

 لرلمرک ارادرس ردندننادافا هل كنسدرتاد هب :رح ناکر این دل واندنسهب وق"هلداتس ی

 هدلاحیرلفدل و شم ۱ تأعن ندهبماقو هکلم نرومأنو ندمل رادحلس EAE و

 كتل ودناکراو ۳ یایما ررحهحور نکن فوت رک نی یا نالوا عفاو

 هدنراصوصخ رفس تامزاول بیترتو رکسع قوسو شغلوب هدراودرا اررکمیم هبلاغ هقرف
 قرطو ینمشد لاوحا یسایما دحرس صوصخابو ندنع:دلوا کا تقس یراهب رحم

 هرم ینارک اذم راسلح نانلوا دقع ندنرلکدلمب الغا كپ ی راتفکو تیعضو كر اعمو
 یدبارارولوا دشتسم هخه سم یرااردولقع یحدرلمرا ۲ ا رادرمو ردیا لصاح هعفات

 یراشوللثم نوشروقو هلکو تورابو هرتاس هحاساو جنافو كنفو كکود هرو بوط
 هب رفس تامهم یک رداجو یراشاط ناوحو كعا اشناو ريمعت عالقو نیکو كملا لامعا

 لهاكراشيا وب یو یملع بولوا جامتحا هبناحا قاقوج هدن راصوصخ كمر دتیا مظنم

 هغ راطنق ناسکسدترته وا هدنمانهتسوا لغ هدنل اب ناخ "دا رصعیحیدارونل وب یابراو

 ردشلواقفوم هنا وصح انغتسا ندرارویت نانلاندراببنجا نیکدهتقولواو شاى رار ومت نویلاق
 هد زا وح هن ردا صوصخابو هدنل وطاناوییامور هرزوا ییبدنا وا 11 هدهشاس لوصف

 رووا یاناوبح یرم م ولتلک بولوا یرلاتسشمو اعص تاناوبح راسو هود ددعتم

 ید هحرد هحرد یخد و یدا ا ۳ یاب ران اه یدرواو

 نالوا دن ردق هبهجناک هنس رفس ا ار یا ىيا ىلا ول كس والثم یيدتا

 ید ینسهدعاق همریدشش ناوبح وشا نالوا هبرکسع تاکرح ساسا سا تنرضح ما
 لخادهسدادع هف وقوم" یضاراقرهنل وام او اکو شی سعب كرلاتشم واع ص کما افاووح

 وخ یلاها هدنرفس ییا ناسکس ندشیداوا AS نایت

 ربع ویالثموا یناءاقت رود را مسج هک و لاح یدلبا اضتقا قلاللوق قرەنڵوا تاحو عج

 یدلکح ترو رضهدایز كبه دص وصخ و هل ذسح لک وا A مظتنم

 یداوایوق بیسهنفلن شب ر كن همالسا شوج ودتش م هک دتک هقاضم و هدرا رفسکرکصاهدو
 رتاخذ ولتیلکو رارابنا مسج هدعقاوم وللثم هینوصو یعاط ابو هدهناقاخ عالق هلن

 ندتل ودلوصاكعا ددح هدهنس وا هلتهجو وقم لوا لادن سیار هنسه بولل وب هرخدم
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 هزرفم هو كرکو كنیمظعا ردص پکوم كرک یک ینیدلوا شوشمو لنخم یخدوب نکیا
 یرابشاب باصقو یرلنمالوزا ردتقمومدقم ندتلود لاحر كني راودرا زار کسع رم نالوا
 راضحتساو رت یتالقنو تامزاول كراودرا بولوا یراشاب نابراس ندنبابراو لعاو
 . یجنرب كنيرفس ییا ناسکس ندنفیدمهلوا اردا یفنیاک یخد یسهعدق هدعاق كلبا
 یدا وا ثعاب هغاناشلر و تاغات كن همالاسا رک اتعو ثداح یسههاضم هربخذ هدنسهنس

 ناطباضفرح باح! فوم هلا هموب هف ولع قرهلوا ندنسهع هسامع رک اسع هدر

 هدن رتفد بحاوم ررح هددها لصف یرلهه واع رادستمو تر کیدیاراو یارفو

 كنه و بوط هدرل زکيمو هدهاریانئاوردک رار هبا رانو اه یورارلنوب ردروطسم

 رلردیا ریمعتو لامعا ییهرفس تامزاول وللثم یراقاط رداحو ناوحو هحلسا راسو

 هدنحورخ رل ودرا هاغاوا ریذللخ یرل هطبارو هدعافیخد كرات و هلا نامزرو ص یدنا

 رب رند رل هقارب ورداح هد را زک ورا ردک هل ردیا عمجت فالجاهجېلخ ندنفاضا عون یه كلو بناتا

 رارابا لکشتیر رازاپ ر. ملفع بوی ایرلءاح ندهعوزورفو یراناکدیزرت و وانمویح هوهفو

 3 ی ندن راهلوقم وانمو لاح و یکر و یس رنک كنار ف یرحک نالبندرکسع اتاذیدیا

 نمشدولوذشهلسک و راکبومب راقهفانصا یخدرلن و هاب راملوب یراعندماظتنا و هف واع و هال وا

 مزاتسه یروتهو شالت كب رح باب را بوشود هن دق صالحت سا كني راتاوداوتالاهدن ر وهط

 زوی رش ر جوا بعنالبو نالوا لمکم یرهیاقن و هبیرح تامزاولومظتن«تیاغهل تو یدیارار ولوا
 . یدلوامورندرفظو هماغویدرکه لاح و ه شرا ی رلود را لناعناناق ق وسه رل هفاسم كلتعاس

 كتاعاطقا والثمراعو تعءاعزوصاخ نالوانیعمه هص وصخ تامدخ یساسا سا كرل ةل انغ وب
 كنه رکسع هفولعو مجول هرالها ات هلیا یرخا بسو هیهزج ردتقمریغ هتمدخ یاا
 یرالوا روم هک زمتعا-طاو زی ماظن هرورمذلاب كبرح بابرا بورک هنمکح دارا
 كرک هلنلوا رل شالوا لضاح هدهنس زوینرد چوا ممردتلابیند رلنوب بولوا یراهضق
 تدم ردقوا یراتحابق نالوا هدراصوصخو كنهرکسع فتاوط هلرکو كتلود ناربدم
 لصا ردا تباصا تمم ر كب هنسل ز ره هسنا وا مش هفالسا نع تولک هد وط

 اشا دام ی وقو عبار دا ص ناطاس | رلیا داسا "یدشره هک ردنامز رو باس

 ۱ ما هاب رادوح و ندنشدلوا یلسا۔ا نکل رل دلبا تل ود روا مظس هثدل وا رامایرپ وکو

 دنا لصف اات هلاءاشناو یدلبا تدوع ویسا هت شبا هرکع ندنرلودنک تولوا
 یراورومام روما هداز ید مالسالاخشو اشاب د.ح لبلخ هلهحو ینجهلوا ناب

 تسدمه هلا اشا رادملعو یلاحر ماس ناطاسو رابدلوا نابرق هدلو یراثشت هحالصا

 رانروک ینرالاوحا هحبتن كرلنوب رایداغواهرطخهرطنق نوتبتلود ناکرا نالوا قافتا
 مادقا ؛رع تیام یدیا راردبا الا ندکلا اقلاهبرکلمم ییراسفو باتتجا ندقلراک ادف
 , یداواقفوم هتلود جانعحالصا یراترضح ینا ناخدومم نالعاسقرهلوا یرادتفاو

 مبارل لج هليو ثلاثل الا تم
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 | اسم ندیا لاحترا هاش رادنکیا یرظان نویاه فاقوا هدنسهسیدب زو چوا كيب
 ۲ ا و هدنتراظن یاقاخ رفد ردق هس هننت زکس ناسقط ندحوا ناسقط اشاب یرو

  یرثاولو .یدیاشمالشاب هکمردتیاعبط یناع م_راترب هلینا ۳ وقولا جات ) هدعرص
 | یردیپ ی دلج چ وا ق حا كن و هدلاح " یی دلوا ا سر هننرزوا دلح ترد ناسا

 بی سع فداصت ایو شبا ۳ ی الوط ندیاسا ضعن ی رش كنس درد تولسهدیآ مش

 ی ندنتفو نالو.ع وفو CN ۱ EA ر هدەرزو! قلوا تانا دوخاب

 ۳۱ ا اینا د جیسا یرظان هللخاد مرذپ نانو یردارب ناق لوا
 ۱ ( زی رردتیا م هددعاسم نامزرب ینردلج یدرد كمخم را م هسرولوا كجهلوا ن

 ۳ یدیآ شعوب مدننشو هدنرضح دوهشو هدنلوب
 3 کب ا رکن نوا ردق هلاغرا تكمرد نشت ةو:كلاشا ینادضم

 مرد .یدیاشماغا لولح ( دعاسمنامز ) هملع+ ابو شمالوا لئاز بایساوا فسأتاا مم

 ۱ .دریلک نوکر و راک ذټ امن ادینتیصو كنسهتش ا كرد, رافسأتیشانندنک ا زستیقف وموش د
 ۰ یدیا ردا راسخاو سا هزجاعو یتسلرتک هنیرر كتبصووب هسرونلوبناکما

 وا هر ندوب نیزسقلوا ردتقم هاهاییتصو كنسهتشا هدمردب هقخ ةا یف

 باقا عولط « تیرح سا لوا یآ شن ندنو هنلاو دم اهلا طقن ۰ یدلوا ترخا راد
 ۱۳ لاپ رز كرت راثآ هح هخالشا هغلوا نازو رار هلتطوربعم

 2 رازوب هدنحما تقوزآ ك تاعوبطم ةحاسهلیا ضفوبو یسمالشاب هغلراقبح ندنرابغراص

 ا تصورودم 2 ندردو هردن ندهتشن "یسلوا تام ر هاب اهي وع ص تاقا وم ۳

 ر ی عبط لات هنا 2> رک دم منار دلج هلغلوا رثوم قلاس رب هنسارجا

 ردشملق

 ها عم بولوا شلریدتیا عبط هدرادقم زآ اساسا یسهلوا هان ماسقا كرتا هدرب



  iهصوصضع دانا : ۱ ۳

 ا اوا شانتا ا جاما هژراراذک راک ی رک 1 ید یراق ت

 نانلو ررح ددلو رانا نامأت یتسهدافتسا كم ومو شوا زملیباص بول[ هدرز 7

 چوا هاتمج یودیا شمقلاق ندهتروا نوتتسب یالوط ندهضورعم بابسا رثا یرکد دو 2

 داوی بس a NE ESS هلسو هنسلدیا دای هلتحر و رخ كاما كہا راشم "

 های رابتعا یتاجردنم طقف رد داج ترد هج رک (تاعوقولاےاتن) هک ودیا هوالع هدیتساروش 1 ۱
 ی هد را تر زول کیت ندناع ل رومط یادتا زن و هاب یا

 كناخدیزیاب مریدلسی یسحنکیا « یاعوقو كلهنس شا زو نالوا ردق هنسهعقو رو ۱

 چ وا نوا زو: ابرقتردق هرات ییدتیا تنطاس كرت كنا ناخ دیزیاب ناطاس ندنتفو "

 كمبلس ناطلسزوا مقاو مه SARI 3 یسحنجوا لاو كلهنس "

 ء یاتداح قللس نش Ts نکد هنناقو ڭا ات دا ناطلس هدنح را وا كس ندنسولح

 نانقط ك كا ات دش: ناطعاس نالو عوقو UVR چوا كسب یساح درد

 ا یباقو كلەنس ش ناسقط نالوا ردق هنعاخ كار دم ناطاس ور اوقط

 هخرانق دقعنم هدنسهنس 0 نت زو كب نار ڭا ناماس ناطلش "

 ردنامم یاعوقو نالوا ردو هنسهلساضم

 ناسکس زوی كيپ هسیا عنا دلج وشا ندیا لیکشن ناب شا

 ردو یاوحا قلی زوقط شا ندیا نایرج ردق ترا ید یللا کک

 بلاغ دم « قیئوتلا هللا نمو »
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 . تر وص و هسو هنیراطخا SE یاد وا و وم نط رک و هد رلدلح ینوا " 1



 : OOO Ero 1 ETAهه و ۲
AEE E دز POS 1 

E ATS ERE 
 ۶ ا ۲

 تاعوقولا مات نم عیار داح

 روت وز فکر تور

 ا ۹ ن 7
 ۱ Boca || | ها )|| ||

ek.ىلا ۱۳ کس ندعوا زکس ۳ زوب كيب یاب نشب كرا وشا  
 ردن یاعوقو نالوا ردق هن رات یدپ 2

 . راولهسور نکل بول وا ECR REE هليا ولهسور هرزوا ینیدنل وا ,ناس هدقاس باب

 e ا رتالوا را لوک یتکلتسرش رانا نالوا همدقم هطض کف

 كلو بصغ هرخ "الا كرديا عاهل رللالتخا ونبو هرزوا ینحهللوا لک ةا

 . هدنمکح هکراتم رب اتداع هلاصم وشا نالوا دتم ردق هنس چ وا نوا هلتهج یرلکدلبا :

 ۳ رح نالعا هعف د یار تارواعو تاعزانم ندا نایرح نت ودلا نا ییح تولوا 3

 2 مظنت هلع تل ود و یدشمامهنل وا تراسج نکشلوا لصاو هنسهن £

 7 و هساا یرات رضح ناخ دنادع ناطاس بولوا جاتح هنامهم مع و 0

 . .تحلصم تبسم < لمح هتل ود ناکر او شمریو هلماک تصخر هرامظعا ردص هاب دصقم ۰

 کر تاغ اشا دمج تنع نالوا یرامظعا ردص al هدلاح ییبدلوا شم ها

 8 یسحنج واو هنغیدلوا لوغشم هللا یسوهو اوه 2 د5 یضتکیاو بولقم هنعاساو

 ریبدت بحاص ریپر, هدنزرط یلیرپوک رداق هعاقیا ییدیدهت اشاب دم ییهدنراد نالوا
 قفوم هتمدخرب یغنی اک یخدوب ینیم هنفادمهشوب وا هليا یدنقا دم رادحلس هدهسب دبا و

 ا رک تاذو .یدلوالصاو هرادص دنسم اشاب دمع تافلقو لصفنم نب رسقمهلوا

 . .ناسقطزوپ كيب ندننیدلوا و اب تاعکو غ هود ماهم ءراذا ناک یو الا
 :Er ردروهشم هلما ریزو هرف هک هلاراشم رادحلس قرهنل وا لع هدنناعش چ وا ۱

 ۳ رس ۰ یداژا روع هفلوا ترادص روما ؛یدصتم تاذلاب هلبا نودا لاهم ۱

 تطاس راشتسم هدصوصخه هلغلوا ینم ۇمو دمتعم كنيراترضح ناخ دج ادع ناطلس

۲ 0 @ 0 1 0 4 

 جا

 e ۳ 5 رسا
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 دودا
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 3 ندنغردلو" تاد رب ردتقمو مدقم فوصوم هللا لاح حالصو سانش فراعمو لقاع یدیا ۲
 ۲ ههرادا نسح هدننرادص مایآ نالوا دتع ردق هنس قحم رب ندنکو دیا الاب ود یلالقتساو ۳

E۱ هدن راص وصخ یراضحتساو بلج تانشماوح و یطارو طض كل وسناتسا صوصخابو قفوم  

 ۴ د هنتشع و ح الصا كل ود هنلکروما بولوا حودخ مان الا ناد هاتسارد و تراهم راربا

 ناسقط رود كس نکیا روت وا دما یلوا رهظم
 ۰ .ترخا راد لا هدن رهص شل
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 هت اسق یارجا هدننرادص مایا نالوا ترابع نیا" ترد هلغل وا مدآ رب راکضغو صبغ 3

 نانو و ررو و .لو زعم هدنم رخ ید ناسعط ا ماها س هل بصا ۱ َ

 . یدلوا لوم لا هلا اشارا هرادط دنسم یدنا دح للخ 3

 ي
 رو هرح هدرق دهع مرجال هلع تا وکو دلما هکراتم یهطاصم هح راتلق

 مزاولو هتسارک زلتلک هدننمض یرنکت كنافود ندتفیدلوا هدتهادب هرم ینحهلوا

 قوم تحاور و مکا كاد رک یادت وا مایقا هو نا
 كنائاف ا ترشاسم هنسانب هعافرب ًاددح هلعاسا نالوا قةحام هدهاس رفس

 هدننمض یرللاوحا حالصا و لاخدا هتع رک تک هلن دنصق یراق ها

 هبال ا هاسههادنمتخ یادت ثمل اراشم توثا وا بصز طوع قح وغوص اشا ىلع حرف

 هدهسیا هدقعلوا لاخدا هتندمو نم نید ءرتاد 5 لئاقو انب یسهملق

 ححصآ كنهفظطوم رک اسع هدام قحهناوا اتعا لصا قزلوا ندنلسش تف راث و

 تارف ودشتسم ندناماظا شاشدعا یرکسع ن اظ اض نکل یدیا یسهضف ىق ءاطا و ماظتنا

 هنیرللاوحا مظنت ندنراقدلوا ردتقم ر ءزب< یرشو ريخ هسیا صاخشا نالوا هنمان

 هدنآ یناتناوا مادقا هنیدادرتسا تكنهرکسع هنولع نالوا هدنرللا ناراوخ تفمو ماق
 تراقح هننالماعمو دصق ءوس هزعاحوا و ناصء م۶ عند هل اکرم یوزج كناطباض
 تراسح هصوصخ و ندنغیدلوا راکرد یرلکحهدا زاغا هندسم عاوا كرهبد رو هل وا

 هچو تماعزو رام هرانالوا لآ ان و هننامجوت كنهاسس ولرامت ز کلات بوسم هوا

 گر دأرب هنیرات مغح ناخ دادی ناطلس,قح . ید ا ماظن راد ۳

 قفوم لغوا ءااشنآ بورتسوکینااقص هللا هدنرلکدید یدمهلوا قوم هندارحا و
 . ردلوقنم یراقدلوا شمریو باوج رب ملکلاعماح وید رولوا

 راکو ندنادلوا تاذرب سو جنک روسجو یلرصو راکتیاردو نیطو دردج ردص

 راح وط تعرس ره .روجوا نالوا شمنلق ببر هچدفا بولوا مزاع هراوشدو مزلا ا

 ۳ كن هس رح مزا ولرتاسو راخ.دا هلک راخذ هدهمهم عناومو غالبا هرف كم ییا 3

 0 ابرفا ی 29و هلهحو یقلاس بولوا توک یارب اکتم تا اشا تنزع + 7 9

 . تباق اشاب دح نکی نالوا قلخو ماهم لطمت ردق هتتس قج و هلردبا ملست هتسا رو 8

 ۰ رقس 4 یدا اا | هتمرب دل | هملق ین راتاماظا و تا هما را ۱ هر رکاسع
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 ۱۲ تیم . یدلبا ااو ییسو فرص

 a د س هلسان N هلسلوا یضتقم قلو
 ۳ ! او هنسارجا هماقو ید هدلورناتسا هدعب . یدلو لولحم ولتلک توریدتیا هملفو

 ا هدنرءدهع كرابجداریا یکفانصاو عاباو هنسارشو عيب منم كنهيركسغ ةفوإع
 e e اک کر ا یورو رارق هنلاعبا كنيرهنولع رک اتسع
 . ندنراقدلوا زورفا بهل یخد رابجداربا هلاقو :لف ةرارش ندیا ثدح هدنس ولواح وا

 ٠ ندهصخش ضا ضا هدنترادص یادتا r . یدلشاب هعلوا نامعا عماسم زاسهل ولو

 ب

 ما هد دهع ردقهتسر تودنا نا ی ود ناکرا و نک کشا تا

 _ كنسالتبا عرفو لاتو ضرح هلاوماو دوق عجو یسا عاضوا ریبغآ یرل» رگ
 : ا یا تسكت ینراتعاو عو ٌهناج یفداصا هنترادص ماکنه
 ۱ ابا یهاشداب عه كب مهاربا هداز اشاب ضوع لوزعم نادقامالسالاخش ندهماا راشم
 ۳ ىدا ص ندحقمس یهر ا هو ولع كمظعا ردصو رب ا کف هت اطلس

 . ینیدلوا E زراو لل هلا رک ود O | تنااتس .دیادح نوریدناقایآ

 ۲ لوق یجد اشا نسح یراغ ایزد نادوص بودیا ت تا1 یققادص و هلص یا وتف ماقم

 E ناطاس کی دنفا فظن هداز اغا یاس ناللو رادرهدو ١ e قادصآو ا یرو که

 2م  روهشم هلبمان مناخ كلر ا تودیا دلو هدنناوا یرلکلهدازهش ,كنیراتربضح ناخ اک 2

 ۳ ها الا هرارش وبشا هلتسهطساو یعرح ردحوز ثكءاخ راومشرد یرلهع رک نالوا

 ِ .یعرکب كنل والایذاح یسهنس زوقطناستطزون كب یتمهنخیدلوا دادشا ۳ هجو نک

 ا هدنرورم نوکنوا شب بوئلوا لق هنسهطا هجزوبو HENE ۲ ییزکس
 وە كناشاب دم لتلخ اعقاو . یدناوا مادعاو لتق ًاقاغتم ی هجو
 یسودنکالوا هنیزغآ كيوط هساوا عقاو "یشر هلیوا هدهسیا نونظم كمليبهلوا لالتخا
 روا لوةعمريغو E ایون تنطلسد دم هلی هلس و وب هلسل وا ر a جک

 / قداس نولوا مدآ رب ر یعاعو یا اشا ىلع نیهاش نال :روتک هترادصم اعم . ردن دن امی دب
5 5 e 

 4 وا یتقفوم در یو لر ثتناحاهم یلهسورو ها لب سهعاق یرزوا هدشاس رقس

 1 ۂدنراذک هالکا همعطا سم اه ناموا نکع سط هدیادح رمس ندنعب دل وا تاواعم ۶ء عور

 7 2 هرکی نرو O ن 9 CAA یا ربد E ردو ۶ یآ ز زوقطو مایا
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  3 3وج و 3 اب ۳2م 3
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  4 TK Eا ا جات ۷

 e ۲ یلاوحا E ندنشدل وا شملف د e ار هح و 4هسور دنا

 . ردقحهنل وا لصق ٤

 اشا نسح یزاغ للرازح لاوحا

 بحاص فک هدنناع وق و نوا دم ادع تلود اشا نسح ی زاغ یرازح ایردناد و

Êهکر دشلروک یضتقمقعلوا ناس یسهادلاوحا هاسهعفاو تامدخ ندنغادلوا ریبد و  

 . ررو توق هنحضو كنائداح "هلساس

 ,ندهل اراشم هدنصلخحت یسهریزج یلو هدنسهعفوهمشح هرزوا یییدنآ واناس هدشهاسدلح

 لوا بصن ایردنادوف هليا ترازو هسر هل س تقف ومو و هد نالوا دوهشم

 ,قحسور هدنرخاوا هقاس هبرام . یدشلدیا حشو یرابتعاروشنم هلیا یزاغ ناونع

 نایت یراختفا شود هلتحاخ قااشاپ نادوق هعفد یجنکیا هلاصلادم و ینارکسعرس

 هسور كنهلع تآودو تردقو تور لصح نکیا ندنبمزتام هدنرافررطماشل ارب . یدالق

 ندیا نصح هدنهعلق اکعو طض یهبماش لحاوس هللا هدافتسا ندنلاغتشا هاسهب رام

 وقسم و داحما هليا كب ىلع ناف ندا نعرف هدرضم بلغتم مات رم اط

 تهذلا ون | نکا هدکعا ا ار اع یارحا هدنماع هلع تل ود هلمل ار یساعود

 ۰ قلارا واو لوتقم كب زهر

 ءدنل وصو هماشاارب هدهشلدا ي وعام هنلکنت كر اط ندهنس تنطلس تناح کب

 هلا راشم هاغلوا دنتعنم جد و

 . یدنلوآ .هلاوح و هدهع كهلاراشم نادوق تمدخ وب هلغاوا ترخآ راد لح رے

 عمل اکعو تعرزع هللا نواه یاغود هدنرخاوا یسهنس زوقط ناسکس هل 0

 هلاراشم نادوقو ییرفم یرکسع یزنک ا كربع اط بودیا ترشام :هیدرصاحم
 "یاب قرهوط لا ندرلسرغم ندتندلوا ناشو ما بحاص هدنس یرلفاح وا بع ید

 دالوا نانو هدلاووا ید هنس یستریا والثم ینیدلوا قفوم هنسهلازاو لتق كموقم

 اش قناسرقفس هت .یدروتک هلونتاتنا یتسهش هلا مادعاو لق یتساششا كنعاتاو ۰

 قوس رکسع ندقلدژترآ ههنلوا نایفط زارفا لع یمایعد هروم هدهبراح ماکشه قرلوا 3
 هدنسهرب زج هروم یسهف اط دونرآ شگفت < یدشلدبا ناشر تواقش تسمه نو

 هنیرلقدلآ هنیراملظو رهق هم یرلناتسرخ دلرک مالسا كرك هلیتروص تراجت بوشل رب
 كس یتیم هتسلوا رصاق یراتقالو تردق كرالاو هتیراطلسو بلغت عفد كرانوب و

 لازا هجوتلاب"ةمنعض ینالاو هدوم هپلاراتم نادوبق هدنسهنس یبا ناتسقط لو
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 . هرکصندنوب یدلبا تدالاحت هضق هدروا ی زاغاط هام 1 ر> هلهح و یبدل وا قوسمردق

 3 1 ۰ ۱۹و وایرا و 2 ا اار ط نالوا تالو رقم ۰ یدنلق

 . بونلوا مادعا قش كسحوا کا هلعوقو هراحر مظع ندنرلکدلبا ماق هب هعقادم

 9  یراودنکو عطق هشوغ كسروب یوفاب ولطم E لاها .راب دنا نامتسا یسهش

 . صیص رارذن هبیاها كرك هرادوانرا كرك نوجرلماملک دعبایف بونل وا قد ا

 .تعانم یسایاعر هبنامعقاو هدهموقیم ٌهررزج دم و EEA شیاسا قرهنلق نامتو

 ت یستربا هبلاراشم ندرلقدلوا هرزوا ناصعو تواقش یربندهنوا ًاداتسا هنیرلهعقوم
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 0 و تولا E ER كرلنا ما زکدقآ هاب انو اه یاعود

 ۱ و هدراهر زجو رفس ه هزگدقا هلا نواه ئام ود هرزوا ینلدلوا داتعم هنسره

  یهنلغتموللثم یرلکبهرد نالوا رساحتم هب هناغاب تاکرح تیعبات روط فلاخ هدنررلاحاس

 3 سرا و تلود كباتا بولوا یقرتم ییاشو مقو هنوک ندنوک لکا رفظ غيت هتشک
 1 تیدأت ی هب رصم یایما داخ یسەسر زو ییا كس . یدیا رونا و هدنماقم تطاس تح

 ههنا و صلع ا ءاصع ین رمصم هطخ و تم نع هبناحموا هات روم

 تو E تعراسم هحور یتم هنیروهط اش هسور قا تودیا .ڻبه

 كب نوا ییدلیا لصحم و تدوع ویکی ۱ لک لقال ی دأت صا ندنغبدنل وا

 تردقو ور تژکو روقوو بهم هلاراشم یدلبا ے لسا هب هس زخ یناصا تامد هسک

 . هتسک كس نوا قرهلوا ةرفتس ةناعا یتح نولوا ادم تان مش رو روهشم ها

 2 e كيبز وب اهروا باس ع هلراتعا شور کیا لار یلکرید کردنشمر و

 1 لاکا و اشنا و مس زا نکشلوا قرع اک نویاه یامت ود هدنسهعقو همشح . ردنا زواحم

 مسج و یسهلشق یجتوبلاق ادب هدهناسرت هتشب ندنخبدلوا یعادقاو ترا
 . تشک كئاغنود و منم ها دام تولوا قووم هتساشنا هب ريخ هنا سل ری بغل رش

 0 ردقوب لح قدعلو یه رخ e وللثم هر 5 همشح هدرللحاس یبدلبا راذک و

 ایس یتساحم هدلاح سه هدهسرلردیا ماهنا هليا كاملا هلام حج یرلخروم كنب رصع

 ٬ ٤ k2 . ردراکرد یدلوا بلاغ

 یلاعوقو مرق

 باا هنخاداخ میر ی رلک دتسيا تولوا تسنرس رانا ا : هنناع وفو می رق €

 | یماماو املع مرف ۶ هدهحاصم بقع هلبسح قلوا ندنماکحا یسدهاعم هجرانق
۳ ۳۳ 

 ۳ ا ۹ ۹
4 ۱ 

۰ 1 ۹4 

 و ۸

7 1 1 



E 3لک 0 4 ی 9 یا  

 یتسیراک صغ راکفاو ته و نک تیبا باا 0 2 ییارکساس
 وقت ی ناسم لاسرا ههلع تود تفرط هنراشا ی

 ا یتنعوا هجو یلناخ را ندەسس ا یک تااح هاهحو ییردقو یتعفرآ 1

 تقفاوم هلمجورب اکو كرلولهبسور بولوا یساساسا تلنءروک ذم ءدهاعم هدانوب .رایدلیا |
 مایا هاشداب هرز وا قعلوا طار هب هطس وتم تروصر هسرال وا چه هدهس)ا مولعم یحهعا :

 مزاول یراما قیدصت لبا تا مشت لاسرا هلا راشم ناخ ندنفیدلوا مالسا ةفىاخ ۳

 را هدن و . قرق تونل وا هداقا هنسحابا هسور نالک هلوناتسا زونه ییاداوا ندهسددم
 تاش رشا نالوا داتعمەدەھاس نامراهلىأ ك در عریم کک فانا وح ندغر وسرت ۱

 ندهلع تلود تناح نا یارک تود ند رانا قیاس تما رفش ۰ ید

 راتات ةفاط هدکداباراذک هعرق هدنقع هطاصم دقع ندتفادنل و هدنرلف رطنابوق [رومأم

 هبهنس تنطاس فرط كرذيا داعقآ هتموکح دنسم یبلا راشم و ماخ یازک بحاص
 اک تلود بونلوا راتخا هدهعادضم ناوا یناناخ كيا رکخاصو دقت رضح ضرع

 هقر عفر ندننیدلوا یمدب یکجهما داقنا و تعاطا کریم ۹ ندکد لک

 ید هود هور راز راغ رک دن ینعیدلوا تعس دید هارکتلودو تعاطا

۱ 
۱ ۱ 

 ان 5
 رانا ةف اط و لوخد هم رق هدههاس هن رام رلولهسور رادان ااها همسر" تاغىل هدلأموب

 یارکنهاش نالوا یک ی هدنرافس تروص هذناوا یرلکدلبا هطاصمدمع ا

 لابقا یازربمرب هتسب ینریص, رمصب هلبسسوه تموکح یاه دصو هتفیرف هاند شیارآ
 یتسهرادا كنالتسا بالود یرافدروف ندنعیدلوا یعولعم كرلولهسوز - تور

 ٠ هژردیا فرص رادراپ هلع اب رایدلیا ممصت کلا لسح هتهالب ندرک كيلاراعم
 ناسقطزوی كيب هاسهطساو یرارادفرط یراکدتیا ادیب كرەىليا ارجا سیاسد عاون 1

 هناعم یخد نوجما هلعف تنواعم نوریدتیا با ۸ قاع ماقم یارکتحاش ء ها

 روب هرارف و هفاخا هلا هب هوق یارکتا ودو قصر رو 4سور قاورادقم

 ی USES اهرکو 9 یراا هوجو ندیا راهظا تقلا 90 ندکدلبا ۰

 كنولهسور هدنقح یتلخ عرق هدقدلوا سکعن هبهلع تلود فرط ربخو رفد

 هدیایو ندنخیدلوا یفالخ هاساع كبد هام ا عقاو العف و "الوق

 تلود بناح ندننیدمهلوا لصاح ءرع ر.الصا هدهسیدنوا ماق هاوعدو تایکش ولردره و
 تا ناف فک ملس نالوا شماوبهدنغاناخ میرق هعفد کیا مدقم ندنوب یخد ندهیلع

 بولوا عقاو ربراحم تاعفدلاب هدننب یارک ملس هليا یارکنهاش .یدنلق لاسرا هعرقو
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E 0هلس هناعا كن و 9 ۳  i Oی  

 8 ا مرف هنیرزوا كنو فدا :یدلیا تدوع هلوبناتسا هرو رتلاب بوسهراقح

 ر یالوط ندنوب بولوا رک ر ارق الک ولاناب یسا هلخادم اعف ید كنهلعتلود

 ۱۳۳۲۲۲ 5 اا یضلواماق هتسهفادم ها لعگلکوتم هساردیا برح نالعا اود
 نرل كمناح و نوزب رطنالوایم وکح ۂزوحو بص یرکسعرس مر رد اشاب یلعیحاح

 یوا زا هلهج وی احا هدورلبا یاعاهن تو وا تالار 9 و
1 

 یا رورم هاج مرقهیا نویاه یامنود باحصتسالاب یی ردق كنننوازکس كالبدمش

 کمر هليا نویامه یافتودمه یغداش اب نسخیزاغایرد نادوقو روشنم لاسرا هدننمض
 ۳ نوا در وتک هیر یا ود بااطم قافتالاب دمو كروک هچ زق یملاداشم
 eas هن رفس تارا نو اهیامن ودعدنر مح الا عیبر یسهنسيیا ناسةط یدلروس

 ۱ ردنزرک قرف یاعت هتک و بقرتم هاوهقثاوم بوقح هنداکشب شاطکش

 ۱ ۱9 ARE قیاناسکس رلول هسنازر اه ره امن یراک زورسودل

  گكنهنیرتقو كج ا( تمدخر هرلولهسور نکیار اشنا بغور و قبوشآ هرح یهبلس

  یسچیا هسنار : ندنتیلوا ندنتساضتقا یراهقشاوب قعازق یتتینونعو یدونشخرظن

 هایی كلو ندشدلوا هدقمشأاح ا احاص ینسهلسمعرق هل رلهماخاو لئالدولرد 7

 ۱م وتفو باحامربامابهللارنج هود بودیا نو یباسرارق هلع تلود
RR 2یاغنود ن "راتب یدلرب و تاماعت اهم اراشم و نادوق هدننمض  . 

 . رلولوقسم هدقدلولوصو هنیزالحاس میرقبولا ییرکسع اشپلع ندننامل بونس نویاه
 ۱ ادهنامبلازاعم ندادن یا یدقنوکق رق ینسهدام هرباخ هلن, هنر
 هر ey E كنهمالتسا رک اسع هیرزوا كلوب رایدلوا روج هنباط هماعقو

 ۱ ٠ نوحا یعلوا ماق هننراهعفادم و هل اقم ETT E > هه رام رلول هسور رک او

 1 ۱۳م بدر هی داراب کس فدا شرو هتطق تزول
 E تراسحه رح ندنغیدلوا ش باراذک یعندایردمسوم قره و هدنادصیر لکح و دی ا ترشابم

 4 رايا تدوع هبوږس هدنناضمر هرونم ةنسامهلاراشمهلیا نویاه یامتود بوبمهناوا

 ر . مدنساتش مایا هروب نم هسه هناي و اص تادافا نالوا عقاو رد كنسیحابا هسنارف
  هیهیوسآ تروصرب هلا هب رفس تالک«هعل اطمو لئاز یرار > هحردهجرد كنهماع تلود

 لا هل طس وب یسحیابا هسا اره و یناصخ صید: وا یهاب قازرلادع ندنغیدلوا

 . برح نالوا ر هوق قرهنا وا یطاعا هدنمرحم چ واناسةط و مکا ی .همانحشنب



 3۹ ۱ تاعوقول جرات

 REE داو ۰ صعا ENE راو اتو .یدتا ا لاو و چ

 اهد هحرز تب رقس راتحا هسا ندکمک زاو ند اراش راوله سور طة بولوا

 دب وم هلن را را رصا هدنص وصح یتهوکح قادصا 1 توام كرەىد ردحح ص

 اینک | هلا تالیدع هحردق وب قره وا عضو یریعت هشیشح تل ول هرم یطعفل

 هدنفح تکلامو حرصت یتیدلوا داع هیملع تلود بنا كنضارا نالشید یربق یزواو "
 یدناف حض و ید ماکحا نالوا د وهعم

 هب ههالسا تفالح یر طن دنا دلوا نینددرک اما اواو  :یارکتهات ها روس و

 احر ۱ ۹ یک هور ۲  ندهسرتو یسهش روطارعا سور رار A ا دراب ك

NEلصا و هاساطعا یسهمر كاملا وقو اه تا لوش نیرو یماعدتسا کا امحتسا  

 E ۰ یدنلف نیت ید طاف وقسم چافر هاي هدر وص رواب تولوا لوئسم :

 هعنارفال | وا اغلا یناقوانانل و هدع رقو قمزاب همظتنم رک هلت ا اقلاو ملعت را 7

 هن کر ح قح همشخص هند رل هلص وح كن اها ید هما تارش الغ ا ماعط هدد رقس

 هنر شا ۳3 هلب | لاحو نودنآ ار هب و دی دش تاراج هدو رلندیآ نعطو ترشاسم

 هد مه و الا و ۱ قوس 5 شداوو یہ اراشم , رل وقسم هدهس دانا ر هناراح ردق ۱

 ندن رلف دل وا دک رو قبوشا ید وان ان یا ها ند هدرب لا نوا قهرافچداسهرب

 یا نالسرا و( یار ردا ن دن رار داو كيارکتهاعهدیامساوآ یه آ ناسقط تقاع
 دهعاو ی ۳ هلا الو هل رال ا موم هنس رزوا كيا رکنهاش توشود هني رلکوا كل اها

 نالسراو هب ییاخ ماقم ینارک رداه جدران ہهوح ژ .یدلبا احتل اهتنادنام وق هس ور نانل و

 تلود فرط یفک> هللاتسرا را ومو رحم ضلعو دابقا نا

 هل سودعاق ناعاو نفع رابات هر ولهسور ۰ رای دلب اراعشا هبسورو هب هع

 يدروشود یتسه رصر و قمالوا ك 1 دانسو لالتخا هدع رف یرادصقم ندنصا ناخ

 كل اللتخا اس صا رل ولدرتلکیا هسا هدناوا وب تولوا یسهضف كعا هلاللمتسا و یار د

 کد هست یشات ندنسعسط دعاس NE هساا را ولهسنارفو لوغشم هکر ادت یبود ۱

 هلسافو زەر یرام یس هح ر وطار ا ایرتسوا و هلغعل و هدنلما قعازق قساد ونشح 2

 . یارضمو مفانم كتتلودو لد هداس تیاغ دیدح روطاربعا نالوا توک ا س
 قسم قالا هتل ود هحی« كرار ضعإ ندهنس تنطلس كلام تولوا لداخ 0

 کا قاسا وع ىرەلاق ه هناس رفعلبا دعا وم يدلا ص ص كن هس رف هدنفح |

 ےرف هلبا ةنلک رک اسع یکم وپ لاشرامو شلک هنادم تصرف یییدارا كناملا |
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Ez i EKEلا هب 1  eی هعفدو  E BEÎما  

 . هلباهربح هوفو لاسرا هیرف كردبا قفرت رکسع یفاک رادقم هنناب كياركنهاش هلع ءانب
 ۲۳ رو هلاراعم قرفلوا هدنمکع تار شقت لكما داعقا هب یا ماقمت زا رک
 _ ودرا نالوا یتعم دوج وم روب نعلاشرام هدلاح ییلدناوت مک دنسم ردق یا زکس

 3 ۳ برس 5 عقاو ,AG طسوو لخاد هعرف هدنائاوا یمهنس ید ناسةط هلا

 دوش ۲۰ راتکلع نابوقو مرق رب یسهجروطارپعا هیسور هليا عم یرانا هوجو

 او هت اش هحش داوود تن ا ربخ نالعالاب یتکیدابا قالاو مض هح وک

 ماتم هلبور كلب زون و ها رکنهاش هللدصق لافغا اهد تدمر یدلوا

 كلام راحات راح هلا یاد ند د وا لایا هدناروض هنس ترد چ وا هدهساا شمناق

 هح و راناتموق ردشلا تلصاوم هازاحمراد الوتقم هدسودر هرخ الابو تاحر هبهننامع

 . دوقفم یرارا دتفا هسبدن و هراح تولوا لالمو هودنا راتف رک هلا هدداشم یلامشا تک الف

 "هل هنیرلاحاس یلوطانا ارم یخدیفاطرو روم هنیرفیزوا هارد كسب نوا ندندلوا

 ا یعا یک ندنو .رایدلوا تراسا هقر ءدادندرک ی مافعضو هرج نودا روع

 1 ا نوض یزوا هدنسهنسیحش زب كنترادص اشاب دهللخو هدنرخاوا سهن یدب

 هور كرق یسحلبا وقسم نانلوب هدندامسرد رارب هلکلک یرلودرا هسور مسج
a1 هجو ا هه ددش فلاکت هرزوا كلر و دنس قدصم یخدنا وا ق الا  

 . شورع كسب زو همون به کن هوف نانو هددودح بودا كی ما ید یتسحیابا

 ۱۳۳۱۱ یا طا دد واطم تا امت مس های ندا ةدقملق فرص
 ۳۳ تافل تلوف ناکرا ۰ ى لاخستسا هالا قوفهدنصوضح ,یسلرتو

 1 اا ر برف نالا یواعیابالسا یوق نویام ییا بودیا تدوشم
 یمدب یجهدیا رویم هبرح ییهنس تطال "اکنامو ًانید یملوا یسالبتسا دی راتفرک

 3 i تام زا ول هسبا هلع تلودورضاح هدرادودح هلبا ه وق تاکرادت نمشد هدهساا

  یدمشو رک هم دی كن وهسور مر رو ص وصخاب بواوا ھا کیدا لاکا زونه

 ٠ صلحت كردا زواحم وراد تعناع هنعوفو كنالنسا E رفس قحهلل وا راتخا

 ۲ زار هلا توکسس نوا هبرح تام زا ول لاک | هلغاوا ش هلو نم هب دصقم تکلغ

 هسنارفو رارصا هدنلط دنس ولهسور ۳ یدلوا رید رارق روا رد ناق

 . هجرانق تبا کما رادتقاوعسو فرص هدنصوصخ یساروتب كشبا هراحمالب یسجلبا
 < نکب انا كنا ردنضتمینکلتسارس كراتاتموق هکیسهدام یحنجوا كنسهدهافع



  E OR Eتاعوقولا جات : ۲۳

 تک واهسور كعرق هلع لود بوک و : ترا و را
 اضلا یتسهدحاعم نالوا هدنقح مرق زکلای بوغا قیدصت ةحارص یتفیدلوا لا

 صح كمردشک دلی نوک هارو دنس تلود ناکرا ققام عم یدلوا شا

 دنس اه دصاینقاا هنکلاع هسور كعرقو بوبمهریدنوطیتسهج ردو .هدلاح یراق دشیلاح
 ینافرطب كعرقو ككرانأت موق قرلوا یساتروایسکیا بوبمهر دل هزوک ید ینساطعا
 قاتامولسیدرب ایوک هدامون ید حجر قعلوا تحاصم مظنت هلیا طاقسا یتسهلواقم

 قتل هنیدصقم هظفام ییقح یسملسهدیا مانق هناوعد كنهئس تطاس هدورلبا بولوا

 یک بت داموا هست ف ها همک تاجیءدنآ لف ی رلا وعد ین و را

 دقع هدنسهسیلا زود يا یتح ..ردشمالر و 12 ییادل وا هدافتسا هدنفورپ چھ ند افت

 كنسهماندهع یوتشز ناتلوا  Nنیم ینقاحلا هنکلام هسور كنامطو عرق

 " ییا ایش یک و .ردشلوا هدومب به تاتو تالاب نالوا راتخا هددنس نالوا

 روسای ا هلسالخ ودنا هدناف هغ یر تولوا شن ندید 9

 هناتسارص یدارغاب هدزمرصع مک هتن .رونل رضاح نوجا هعفادم اعون ءراضرتعم نالوا

 فرص یخ صوصخم نامرفاب بوبا لاخدا هنیزابتما كنراما یهعلقز, راندیا كر

 یخو یتسهلوا زکر كنغاحنس یلناثع ربارب هلبغاریاب برص هدهعلقو لدتا ضيوفا دو .

 الطعاو راهماننالعانانل وا مشنو تارک اذم ندا نایرح هدابو یدا رارد قدشوق طرش

 هرزوا ینبدنلوا راعشا یرخا دخ سو هلغلوا روطسم هدحشراو تالصفم دنس ناللوآ

 بونلدک هنالصم تمس هافع ون رصحنم هنا قلودر وما هرادا هدرصعه مهنا زجاعدصقم

 هننارب هدبنر , كنماکحا نانا وا طانتسا ندهنا و هقاس تاعوفو هدنقح هدام و طقف

 ىب را :

 زملیبرولیب ندنفبدلوا راکرد یتیدراقح ندنسلصا نایرج یرلش قوح نامز مکح

 دراو هدیابو هد هسیا فاصنا راغم همهنازجاع كاسم قلوا رادنا نعط هفالسا لاوحا

 یدنلوا رادتبا هنمقرت یا هجور هلقمالوا یلاخ ندمدناف یاسا كراش نالوا رطاخ

 هدتهادبهن هحش یحهدیا لصاح كني رللاعفاو لاوقا نالوا هدنقح مرق كراولهسور

 یتجهیمهلوا لباق قملوا مضه هبراح الب هسیا یسالتسا كمالسا روشک رب هلیوا بولوا
 یعب یتهنش چوا ناسقط ه را نالوا عقاو Raa گرد ید ندنکو دا اا

 نوها نوجما هلع تلود هسلوا شعلوا رابتخا هدننامز یا هغلناخ ك

 یسلرضاح هرح بوتازق تفو كنهنس تطلش کم وج .یدیا لومام ی
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 لالا ید E داد و ۷ KN هنسد مهاجم د ما E قداص (E هلا هررفه 3

 ۳ 3 ر خرا :

 ۱ عضو هطابضنا تح Bl ناتسکر e + یسلق لیعاس یرایرت

 امهم ا تک دنا ی هدهح رد ,N ا هبمشد نوا

 وسد هب هدباف دوس ترد ندّرفس E راول وقسم نکل یدرولم هاساپ ید تقولوا

 ۳ | هنیراوشم و ا كن هسرتق زەر یرام یە ر وطار هحع یسح رب هکر لب دلوا

 3 هناکرح " العف و و ندتفب دلوا هف راع هننکچ مدارا رضا یخد ینتلود ایرتسوا هرخ الو

 ۱ ۶ نالوا تموکح دم سلاح هرخ الاب هدمهیمودنک مه .مدلاع یتیذلوا ضراصم

  نمشدینا همالسا ؛وق هرورضلابهلغلوا روبج هقاف"دقعهلیا وهسور فهزوژ روطارپمیا
 ۲ لک یناحوارق اهد هدنح رات چ وا ناسقط ڪا کیا یدلک مزال قلوا مسقنم هنس رزوا

 ۲ .یدووابلوا.ناج رب نوعا ولوقسم ندنک و دبا شماسلغاط راتات موق او نتماتوس

 ۱ هدهح رد كح هدیا ددې یوباه یا وددد زکدەرق كولهسور هدرو نم ید ات یسحنح وا

 ل رج تالکشم نالوا عقاو ا نفس هاتوا شمامبا و یسهب رح دوق

 5 دن وه 2 یلکرا اخر اله زونه راوله .تسور یسحدر رد .یدعو

 0 هقشاب ندرلنوب ر اب دی! لکد ردتفم هرارمضا و جاعزا هنس تنطاس ندننالوا هابرالوا

 ردساقو دح ی ا نالوا هاكر ادو هج هقتاوب -

 ا

 ۰ . ندشدلوا شاوا مقاو یخ د سه را نازیا رب هحذضخ دا دشادع رمهع
 1  هبردان و هب وغص E 3 ندنلتف- ثكهاش دال : مدیا ناب "لا ۳ 1

 ۰ - هدهسراشا رله رام هل ر Gs 3 طلرهدبا ماتق هبیهاش یاوعد مدا هحیاخ ندنناپوسنم

 | هدنرافرطزاریش ناخ عرک ندهد زهفثاط هدلاحینیدمهلوا لالقتسا زار لع سرب چسه

 | قاحاف یک یفالسا یشاندشاردو لقع لاک بودا TA هک لک هنا اما

 اتارا تهدم ا یهاش دنس#اب RNA خم ات یلکو ن را هللا یدصن مدع هنسا وعد

 4 تیل وفشم كن هماع و همام عم . یدلبا راک دن و اعا ی رانحا یتسبرب قا وم

Eمو هدا ناب دارا هسرولسبهديا طض ین راف رط دادخ .هلا هدافتسا  E 

 1 1 و هدنلناوآ یسهنسز وقطناسکس ندنعدلوا یوزح یکحد دنا:دیاز اهدتاقر و

  ضاشنالو اک ناخ مرکدنز هلاراشمهل ر راغ هدفا لاحی - وڌو هاساا زا

E 

0 
1 



 ۱۰ 2 تارا ات و 22 2

 1 هاملاسر ها هلک یکاسعو اما , ندنناح اشایرمع یسلاو دادفو ندفرط یفقارهو درب ا

 نوزو اواشاب ینطصم ی اا یسلاو رکپ رایدهبلء ء ءا یدو اعدتسا یلوا 9 هناعا :

 هلا راشم اشاپ یدبع 2 اشاپ ناملس هداز للدادبع یسلاو كوکر کو اشاب د

 ا رارومام لاولقا نم یهدام حاضبتسا طقف دنا وا لاسراو ناعت هنتعم |

 نایلس هبلا راشم صوصخاب بویملوا قفاوم هنیرکیدکی رلباوج نالک هرلهمانیعا نالبزا
 هدنقحناربا راور كنا شار یی هن رلفرط دادخ كناخ مرک دنز هدننارز ر كناشاب

 نایابو طض یترلتافلخ كرام ندا تاثو هددادعنو ندنسبدءلو ط ینبدلوا رساحتم

 هتفیدنل وا راعشا یدلبا تاعز ندنسشا لیدسو لزرع قصقص هلدخا توشر یترلاشاب

 رامض گلاس ورندهنوا ىلع بولوپ هدنکللاو دادعا ورندهنس نوا زکس اشا رم و

 هیاشاپ ینطصم یخانیسا هدنلئاوا یسهنس ناسقط كرب یللاو دادغب یتیم هنغیدناوب تلود
 اشاب رع دناش رار هلن رلنامرف هجو قرهلوا ضروفت هاش رم یللاو رکن را

 چد نامرفر هخ قرربآ نمضتم یتسعل وا لتف هبسا ز ا جاست داد هدب وما تعاطا

 هح ورد نددادعو تعاطا « اطلس سا و .یدناق راست هاشاب ینطصم س ۰

 رقت ربو لامعتسا ءوسییلاعنامرف ی هدندب ًاعمط هنلام اشاب ینطصم نکلا تعراضس
 هراز کا لافغا راخا نالوا نمضتمحلص درام رار هک! لاحعتما لنت لا راق

 رومأم هکسم نودا نط یدو یرطر تاصاک E ی
 . دادماو غلاب هعام ترد نوا «سیا یسهرصاحم هرصب .یدتغاط ی رکتسعو اغا نالوا ِ

 یعاسمو رخسست ییهرص) كرديا موج رارکن ناخ قداص هلفلوا عتع ید یروهظ
 .یدلیالاضبا هزاربش هلبا هوو لاوما نودا رسا یهداب اشا ا اخا ناملس ن رانا و

 هسرزوا ناخ هک دنز هحنجوم هغ رش یاوتف نالبر و هدقدلوالصاو 1 ترس

 دنزو تح زاربا هیهلع تلود باح r اعا رزآ یا تروا ر نالعآ

 قوس ندنساحب مورضراو رب و 0 ا :ندنر کد اکیا را نده رک

 هابع ندنرلادخیتک ا ویگ نلوتقع ی نوتلوا را یروس یر

 اشاپ ینطصم بونل واهبجون ترازو ةبتراب هیاغانسح یسهدویو نیدرامیلیا كوکر کو هیاغآ
 . یدنلق مادعاو لتق اقاعتمو دنب هعلق هدرکب راید

 كنهرصا هدهسیا شلوا عفاو تاعفادم و .تانراحم هر سه ضع هدن راف رط ناب ۰ ۱

 نسح هلاراشم دادغب تلایا ندنکیدلبا تافو یخد اغا هادىع بوسهلوا نکم یصالختتا

 هلا کت ثكبیبا نوا .د گیفت کیتا طض یی رص و :یدلروس هجو هیاشاپ ۲



  See ET هلاوم ناخ . یدشفارب د طتداحم یناخ دم لع ییسداز ردارب "
 ۱ 3 ۱ رنو او زا ندم تن هلن ارکسع ردقكسب نوا ۳ قلا هتْغ هتمتاطا تغ یا

 . رویم ناخو یسادعام بودا ناح صالح قم ولت[ ردغ شب زو وا ندناریا رکسع
 ۱۳ رکا نشت هدایز کب هناخ مع كدر هعقووب هلفلوا E یراردارب رفتییا هلا

 ۳ ەت رووا . یدلوا 0 هدن رقص یسهنس ج وا زو كس و

 ۱ هلتفو عوقو نکشلوا لابقتسا زارفا لع هقدلوا هدناریا كلام ناخ رک کدنز هلا ر

 ٠ ناخ دمخ اغا ندنسهلسق راحاقو هلغلوا ا رارش خا شادهدنس ياقا اا

 الو او وشن هوک ندنوک قرهلوا دادتسا یاوعد "یدصتم هدمح قارع
 و دنا یسهفاط هدنز ررم هحور ردشلوا ضرةنم E هنس ییا نوا هدنز

 ندنغادلوا یراسوسح یرلکحهسهدبا هظفاحم ییهرمصب قآرا هلتهح ثكللا روهط تالتاقم

 هکوبلاح.یدیارلشابالاسرا وا هو رس هباغا ناماس یملسم هرصا ر ۲ ذلافلاس

 اشا نسح هدقدلوا لصاو هدادخ یربخ یراقدل وا شملکح ندءرصت ككرامح هوا

 ۳ كناغآ ناماس یخدصا خسشو شلردنوک قرهلوا اسمیسیرب هدنمانیدنفا نامعن ندنفرط

  تقادصتفک و یهقباس تاعوقووتماقا هدهزیوههلایموم یاغا ندنفدلواشملوب یمصخ
 یتلباقو تقابل كہلایعوم .یدلوا رظنم هباوجروهظ بودیا ریرح هلوبناتسا ینتمدخو
 ًاقاعتمو هرصب تلایا هلسلوا لوتقم یخدمات خش قاارا واو ناعتم هدهللعتآود درب

 زواجتمندهنس یم رکی اشابناماسوشا .یداروس هبجوت ههلاراشم ترازو هبترابدادغب تلای
 همان اشا ناعاس كويب نیزادم هلغاوا قفوم هتکلع ر دو 2 تا هدداذتب

eهرمضننال وا نا ود بولطمو ندنرلفدلوا هدکما اغوع توشود . 

 ۳ . یدلوا فرز یمهراخ نارپا هلتعیط ندیدلو لوصح یدآیصالختسا

 رفس نالعا هبهحع و هسور
 . عاد یالابرب غاد هد یسالتسا عرق بودیا ح ورج ی ود هنس یسهدهاعم هجرانق

 1 ۱۱9 دهام هدهممالسا تنه او اع و وب ناار هدنمشد فرط نکشلوا

 ا راجا هتوکسو ربص یاود نارا راحان راحافو بابسا "ینادقف و ماظتنا مدع

 . . ,صوصخابو ندنفیدلوا روتف نس لصاو یرلنرضح ناخ دادبع ناطلس رار هلسلوا

 3 راتفرک كناوسنو نابیص نان وب. هدنادحربس 1۳3 لا یو عرو لاک

 :E لاا هادابع هدعامزو نههتسیا ییرح عوقو ندشیدلوا فقاو هراتک الف یراقدلوا



  Eتاعوقولا جات ۱۷

 ونو كنسبچلیا هيسور نکل یدرایاعدوید نوسلیا ضبق یحور قح بانج هسقجهلوا
 یسک هر هليا تارادو هبدبد لاک كنهشروطارپاو یساسرفتقاط فبلاکت نالوا عقاو
 ناكرانالواورىباك اوكناشاي فسوب مظعاردصنالوا فصتمهلباهناىماو هناماعتهو تربغ

 " ودنک یغد یراجلیا اسوریو هرتلکنا بودیا انفاو قارحا ینرامارآ وربص كمادخو
 هبسور رایدیا هدکمتیا قیوشن هبرح یبهینس تنطلس هجا یراهقتلوب كنيراتلود
 زاربا ندنفیدلوا هدنسوزرا یرخأت اهدتدمرب كرفس هغاسح یدنک یسجمر وطاریعا

 نانلوب یسالکو ۳ هدلاح ییبدلوا بکر تاملعت هنسحابا نوجا تعیالمو قفر

 ندنعیدلوا هدنسال ولام قلوا رادمکح بور,دشلر ییاتسهلو هباراسو عرق نیکع وب

 زاربا !یهاظ هلتسلوا كمهنم هتساضر لبصحم كنا هسا یلیاو كلام هبرح عوقو

 نیفرطیبم هنکیدلبا تدسفمسف بصز هناکرح نمضتم یرفسمازلتسا هدنقیقحو تیالم
 نانلوادقع هیلع ءانبیدلواررقمرفسما ردق یاضتقم نکیا لکد یسنضص كنيرلرادمکح

 یدنفادماهدازیتفم مالسالا خیشبودیا مازتلا یرفس داشک مظعاردص هدنروشم سلح

 شارخهرهح كامل اراشمردص راک | ناثل و هدف اکو ندنکیدرتس وک تاشاع تروص

 هب رح نالعا هدنش رش لاوش یمهتسرب زو يیاكس ندنراقدلوا كانهو ندنسلوا یرازا

 ندافخ باب یارو یهلاکمسلح نانلوادقع هدنرصق قاوقیلهنما هلوایتح یداریو رارق

 هتنوعر یفیدلوا هدکلا راهظا كنسحلبا هسوروعاسا هنیرات ضح نا ادیع ناطلس
 نالیریو یخد هرک وو شلریدتیا تریغو بضغ قورع جیت هليا عالطا بسک تاذلای

 تافاخم بجوم یربخأتو ینیداوا یرورض قوا برح نالعا هحنجوم هفررش یاوتف
 رایرهشردشلدیا راجا هشدصت و لوقهتسلارتسب اقرهنل واهدافا ندنف رط مظعاردصینج هل وا

 یرایک وقسمو راروید نیسمهروطوا هدکتخت هسیازلوا رفس رکا یراترضح هیلاراشم
 راروبلیوس وید راروبهدیا تأرج ةکلبدایآریقح و ًادصق بونا هدننورب یارس مات الاب

 ردلوقنم یرلکدید مدمروک یشلیوان نکل .

 یعرکی كنفیرش لاوش یسهنس رب زوییکیا كيب هکنوک یفیدنلوا یوم سلجدقع
 داوم بول وا دامقاهنسهطوا سفنتو راضحا هب لاعپاب یسیجلبا هیسور ردینوک یجزکس
 كلام بقوالب هلغلوا مدا رب دسفم یسولسن وق وقسم مقم هدنادغب الوا نداهف عزانم

 يیدلنایوعد كل ود هور هدنقح ناخ یلکرا نا سالف ê یلر دلاف ندهسورح

 ردلح وریندهنس ییا یئد یعلو كنيرکسع وقسم هدسلف بولوادهع ریاغم تیاح

 ندیلاو وا كنيرکسعهسور ندنفیدلوا یدابهلالتخاوشروشعاونا هدنرافرط ناتسجرک و
۳ 

 م

۳ 

۱ 



 خراب ۱۸

 ۳ ۱ الان ار یراککوقس ندیا روبعو رورم ندلویناتسا الا یسلکح
 ۱ یسهدویو نادخب ندیا رارف ندشای مدقم یآ یتلا ًاعبار یسالقوب انتتساالب هلغلوا

 . ههلع تلودفرط ندنفیدلوا شمناق قشح ییدلبا احتلا هنتلود هسور كنيردناسکلع

 كزوط نالوا طورشم یسلریو هتسلاها یزوادهع بجومر ًاسماخ یسللق ملستودر
 ۱ یهاج كنسهعوراحم هلعتل ودنانل وب هدنکلام هسور اسداسیبمالق ددر هدنساطعا

 تلود بولطم اعطق یسهماقا رلر وام ندهنس تّطلس باح ند راک هسور هدنمض

 باوجهک دنا ناذتسا ندنل ود هللا یوم جليا هدقدنل وا هدافا هطساولابو ًاهافش ینیدلوا
 هبلایعوم "یجایاهلکشد ردشم هنیدصقم ا قو یجدو و هلکدا ناسینکچ هری و

 ا لافتشا اه رفس تاکرادت مظعا ردص یدنلوا رفس نالعا فیقوتلاب هدهلقیدب داتعمرب

 ِ هح ا ینسلوا ارحا یمسر یسارخا ع وط نالوا وا ر تمالاع بولوا نکا

 . نالعا یخدرانا هلبسح یراقافلا نالوا هلیا ولوقسوم بوردنوک ریرقت هعطقر یسحلیا
  «ملاراشم ردص تفکوب هللا نامود ینساطعا كنطروباسبو نایب ینیرلکدلبا برح
 ندنفیدلاق هراح هعشب نددلمم راهظا هدهسشلوا .شالتو تشهد بجوم

 زاربا هدعاسم و تیاعر هداعلا قوف ندهذس تنطلس بناح هدنقح یلود ةحع

 ههمظعم لود كتهماننالعا ناسا | :هنلق یون يبدلبا دهع ضف بج ومالب شیلا

 ۰ یودرا بولل وا سلجم دقع هدنوباه روضح هنرزوا كلوب یدنلق لاح ناس هلللاسرا

 لاصحتسا هحش رب دالا شمهلوا ءرک ادم کودیا یضتقم یهجو هبناح یننق كنوباه
 . یدلریو رارق هفعلوا تکرح هروک هلاح باعا لوصولادعت ههنردا هلتمامهنلوا

 . فونصو ینیرش قاجنس اشابفسوپمرک | رادرسهدنا والایذاجیسهنسزوب کیا كيبو
  ورندهتسزو یدلبا ماخ بانططبر هنسارحهنرداو ماقندنداعسرد ًاحصتسم یهیرکسع

 7 عقاو یرلرفسهح# ندنشیدلوا شا دوعص لالقتسایاوه هنغامد كنساياعر ناف ا

 راعمو قرط عطقو جوسع هناصع هورذ ها تم دقع فرط فرط هح دلوا

 . ووصح دارغلب هجریدقت یفیدنلوا قوس هنیرافرط هرتساسنویاه یودرا ندنرلکدلکهدیا
  نسح یزاغایرد نادوف یسهرشم تهج كناح هسوریبم ینسهعلاطم ینج ها کی

 .قرهلوا هلاوح هیاشابیع نیهاش قباسردص یرکبعرس لبعاما یسیر, فرطو
 . یدلرردشل رارق یسعلواقوسهنتهج ندو هدزواقملوب ىة وا یسکی | یخدكیوناه یک

 . ندهع ونتم ف ونص یال ناتوخو یزواو هنتعم یرکسعر و

 ۱ . یدنلقارساو تر رکسع زواحتم ندکیزو



 1۹۹ .تاعوقولا جرات

 هبلغ هراولهحع
 رلهررفم وق یرلک دليا لاسرا هدهسیارلشعا ضرعت هیهنسوب هدیمالوا راولهح#

 .هنیدو كنمظعا ردص بکوم نکل یدیا راشلبا تبن هنسهوصاحم كلدارفلب هلفلوا مزهنم

 هدنسورک و هبهصق نالنرد تراظنبولوا یقومهنتنارق هدنرلکدلباعاتسا ینهجوت یرغوط

 نویاهیودرا رابدلواراک ماحشاوهعفادم بقرتم هاساشنا تاماکحتسا هنیزاغوب هداهم مقاو

 نانللو کر نيدو هدنسهدعقلایذ یسهتسيیازو کیا لوص ولایدل هنسارحص نيدو

 راما هنفرط تافلق رلرید ید اشاب نسح هزانج هک اشاب نسح یسادختک اشاب كلم

 .هدوجوم تاماکحتسا هلعوقو هدیدش تابراحم هلغملوا لاسرا هنیرزوا تراظن ندارواو

 ا كن و اه یودراو ینیلرش قاحنسمظعاردص یدنلف درط نمشد رک اتو طض

 .,یردیپ قدهلوا دراو .هنسارح مالسالا حتف هليا هختنمرک اسع بوغارب هدنسارگنیدو

 .بودیا راعشایتسهلوامادقا هنیربخست كنيزاغوب هیداهمو لاسرارکسع هنسودرا رکسعرس

 یریخستلا لکشمماکحتساربمان كانیاعقاو هدهنوط لحاسو رورهیشدیمودنک هرخ الا

 یاماکتسا یزاغو هیداهمنانلوا رک ذ هلیاندهاحم یوزابروز هرکص ندنوب یدلبا حق

 هدنتم یسهدناموق كنيروطاربعا هح و هلجارخارابوط هرلعاط برص تباغو طض

 ودرار سج هوا نالوا ست ندهمظتنم رک اسع قرهلل وا قسضل یسودرا لوس نالوا

 زاتفرک ءررضو تاقلت یاک ندنناسقعت كن هممالاسا e هلغلوا روح هرارفو تعحر

 هلکلثا رارعارکسع «هوجناب عقاو هدنسوشراق كنهنوط یخدیرکسعرس دارفلب یداوا

 هک یضارا كلتعاس" یعرکب كلذک ًاضرعو یعرکب ًالحاس ردق هنیدودح قالفا نداروا

 امغل تاصقو ارق یقیدلوا یواحو یخستو طض "الماک ردفورعم هلبمان یسهووا تانب
 ریساهدایزندکمبیللاندیلاهاورکسعوپوطزواحتم ندناسکسهدراهبراموب یدنلق برخو

 . رخسلو طبض ندنفردلوا تاذرب رویغو مدقم تیاغ مظعا ردص . ردشهلوا مانتعاو ذخا

 .هدهسلاشعا تدشت هنباسا یرلهظفاحم هاقمامهربدشفص هنته هلص وح یبکرت كرار, ناتلوا

 هنیرلقدلوارارف هار ور هنناح یراتکلم ماط اط همالسا شوج نالوا متغم هلع اتغلام

 زو کا هرورضلاب کا هدقمشلانف ید :قرط هسور بودا رو مساقزورو

 لخاد هنساتشم قجسور هدرفص ږېش بوټ هفرطورب ییهنوط هدنمرح یسهنس چ وا

 روآ بات هتناجاهم د]رلولهج« یخ د نظفحتسم نالغارب هدنرافرطتراظنو هبداهمو یدلوا

 .هدرفس یادتبا راول هجم . رایذلوا تعجر روح هليا كاردا ی راقحهم هل وا تمواقم



 خراب ۳۰

 واو نادغب تودیا قوس ودرارب هنیرزوا یرهش شاب نالوا نادغب ةرامالاراد

 كب یایورام نانلو یسهدویو قالفا هدلاح یراقدلوا شملا طض یدوک ذمرپشو رسا

 هنتیعم ید ندفرط یرکسعرس لبعامماو شما عج رکسع هحیلخ هليا لاوما لذب
 كلام ا 2 هنکلام یم فرطفرط ندنفیدلوا شمنلق لاسراو ناصت هرفو شوبج

 الف رومأم هنیرافیط اتارا هلصان یفلناخ نابوقو هنکیدلیا روصنم دنج لاما | نشد
 هکر ت یشای راولهحم وا دورو یاشخن تسه هلبا رانا رکسع یخد یارک زاهشت

 لخاد هروبم رهش اشاب دادقم هداز اشاب ىلع یلکسناح هللا هناا راشم ناغو روح

 ٠ یدیا راشلوا"

 یدوا یالتسا

 ناسکسلرکسع ردق كيب یعرکیزوب نالوا نیمت هنتسم نیکعوب یلاشرامداف هسور

 کیا كابسنک كب رشب یعرکیو تعیزع هنسهرصباحم یسهلق یزوا باحصتسالاب ینکیب
 هنیرزواشای ۰ یدلبا قوس هنیربخست نیتوخ ینیرکیدو هنیرزوا شاي ین كن ءزرفم وق
 26 یار زاهبش هلغلوا مضنم ید یسهزرفم وق هحع رب هرولوتسم نالوا رومأم

 یرپششاب هلیرللک هلنعاسا هلیا هارد یتیرلکع همهدیاتمواقم هنمشدییا وشا اشاب دادقمو
 تلواخ نمشد هنن نیتوخ هلسودرا لععاسا نیربانب ۰ یدلوا التسا راتفرک رارکی

 هرکص ندهعفادم زواحتم ندیآ رب هلفلوا دودسم یرلوق هناعاو دادما ندننیدلوا شالا

 نورباق هدرفس یادتبا اشا دم یظفاح یزوا . یدربک هنلا ادعا یخد یسهعلق نیتوخ
 هیوشراق هليا راقیاق قفوا یرکسع ردق كيب شب چ وا هلسهبعاد كا طبض ینسهعلق

 رکسع رارکت قرهلوا هتفیرف ههببرح ٌهعدخ وشا کک درک نا رتت بوروک
 همالسارک اسع نينا موم هلتلک راوقسم هلکلبا تدوع راشاق نوفا كمروتک "

 هنتلق لرکبسع نالوا عمتج عمتح هدی زوا تفکو و تداهش هنر لصاو هشوکود هشوک و

 هدیدج رک؛اسع ندنسودرا لیعاساو لیدبت هلاراشم ظفاحصندنعیدلوا تلع هنلق فضو

 . یدشمنلف دیدشآ یرارادتفا یوزاب هالاسرا

 نکل بولوا لصاو هنهاکشب يزوا هلیانواه یامغنود اشا نسحیزاغ ایرد نادوف

 ییدلوا یحصتسم ندنرلکدمهدیا برقن هبهعلق رنک وب هلبسح لوا بص راوص
 . ترک یباغود هجا هاراولوقسم « یدنلوا هبراحم نوک اقرب تو قوم يااا هت

 ندنفرطنمشد هلبیرقترب رلناشن نانلوا عضو هرللع غصندمالسا فرطو هلغلوا هرزوا



 ۷ . .تاعوقولا اتن 3

 كنهماللسا بک ام هلیرالوا نشم رشاش ینراتکرح طخ كلهبناثع نفس قرەنلوا لیوش
PIE TEE Ehهدعل . یدلوا راتف رک هبادعا *یدایایسک و قرا  

 هدکلک یرغوط هرلور. هليا جوزخ ندننامل لوبتساویس یساغتود كوب كنولهبسور
 شمراو هنیرارزوا بوریدلاق ینواه یاغود اثاب نادوبق ندنخیدنلوا راضیتسا یرلکودیا

 هدهشلنا تدوع هنهاکشیپ یزوا هرکصندکد لیا رابجا هرارف هئاعل روک ذم هنی هبراحابو

 یراک زور سودا هدیدم تدم هدیدج رک اسع هليا هربفص نفس ییدلیا بلط ندلوبناتسا
 ندنراکدم هديا تعراسم هقاحتل اهن واه یامتودو ثکرح ندنزاغو زکدهرق یثانندنسماسا

 .یوازو ییاو تردابم هدوع اشاب نادوق هرورضلاب ندنکیدتیا برق یخد اتش مسومو

 . یدلبا تلصاوم هتداعسرد هدنرفص یسهنس

 اعود هدلاح یراقدلوا هدکعا قسضت هبا یعرک لاک ینسهعلق یزوا راولوقسم

 1 هاساشنا تراها ا و كب هج وهو نوریلق ركض ندنتدوع كي ویاه

 دلدلروک یربندهنس یللا قرق شنق یهنسو ادخ تمکح بودیا دیدشت ینهرصاخم ید
 یودرا نالوا نشناتشم هدقحسوز رکو ندلوبناتسا رک ندنفیدلوا دیدش هدنروص

 .یدمهنلوب هراح هدادماو هناعا هلهجوو ندنسودرالعاسا نانو برقا اهدو ندنواه

 نیک وپ لاشرأم هدهسیدیا ءدقلوا یدومیهربنک تافلتیراموجم نالوا عقاو ءلرلولهسور
 ۰ یداردیا مادقا سفن بصن ههعلق یخست كرديا لمح هناعباضو تالکشم وارده

 چ وا زو یا هلبسحقعلو ریخستلالهس یتهج وا كنهعاقو قلوا دمحنم یرهن یزوا

 بودیاموج هليا رانابدرن دعیال .ردنوک یجتتلایعرکی كنسررا هکهدنلوالا یذاحخ یسهنس

 شلهم ول ومسم كم یعرکب هلبا EE هدن ر لن دب هعلق هسمالسا شوج هحرک ا

 . رایدلبا طبض ییةعلق هرخ الاب ندشنیدلوا هدهجرد رونکوت رتب نمشد رکشع هدهسیا

 ,یلاهاو رک اضع ردق كبش نركب هلکمرو تصخنر هتراظو به ن وک چ وا ناک ویو

 . یدلوا تداهش هل قلع

 فلا ناخ میلس ناطاس سولجو لوا ناخ دج ادبع ناطلس لاحرا

 .دشادبعناطلس وللییدلوا لالمو هودنا بحوم همالشالها ماع یسالبتسا یزوا

 قرهلوا ربغتم هنوک ندنوک یر یناکدنز شبع هلکللا ویٹ ات هدایز یخد هنیراترضح ناخ

 .تنج ضایر لصاف قو ینکیا نوا كفرش نجر یسهنس چ وا زوب کیا كب تیام"



 خراب ۳۳

 ۰ رایدلوا تنطاس تخت سلاح یراترضح ثلاث ناخ ملس ناطلس یراداز رداروو

 یدی ناسکس و دلوتم هدرا یدب زونوا زو كسب یراترضح موج رم رایرهش
 . ردشعیا قلهاشداپ زواحتم ندهنس قحم شب نوا بولوا یناع ممد لئان هدنرخاوا

 راعش تیالو ناطلسر, ملسم تح صو تقفش هدنقح هللاداعو فصتم هلا یومو عروب
 رد یراهعرکو اشاب نسح یلریازج و اشاب دم دن روهشم هلکعرد رادحلسهرق بولوا

 یا اقلا كنيرادمتعمو نع ؤم ضعب ندنلاحر نوردناو یدنفا فظن یحوز مناخ راوهش

 رازمتا در ینراتاضورعم بوریو مان لالقتسا هرامظعاردصو راردیا تکرح هحنجوم

 ضارغا ص خشت یشانندنرافوقو مدع هبهنوک سئاسدو ندنرابلق توفص قچثا . یدیا
 لم هت ی هناروم تا اقلا نالوا عفاو احشاح هلغمالوا یرلتراهم نادنح هدند وصخ

 1 ردرلشلک هديا

 طاصم حالصاو هلغلوا هاشداپرب منع بحاصو جنک یرلترضح ناخ ملس ناطلس
 ندنسودنک رلندبا لح هشاراتخا كّماس نافاخ یلزستقفوم نالوا هدنقح تلود

 ین راک ادف ولرد مه نوجمایمظنت كنهمهم روماو یلصح كنهلغباسا هایرلعلوت راودسا

 روما دقف" بودا حسضوو نایب هدنرانویاه طخ نالوا رداص ین رلکحهدیا راتخا

 ید: رازوک" لید اا هنش
 هتخ وس ًاضعب ید موحم یرابمعو هدنتفاق یطوب وص اینک | موحم یراردب

 یتفاق یجهربخ الاغ یراترضح ملس ناطاس وللثم یراقدروسب راذکو تشک هدنشیه
 یرلنانلو بستنم هنیرلنویاه فرط هدناوا یرلکلهدازهش .ردلوقنم یرلقدروبب راتخا
 یرلالال ینکیاو ینلادخبتکهدلاو یب دوم یرلالال یجرو بیبطت هلیا هبسانم :بصانم

 اشاپ دیح لیلخ وللثم یرلقدرویپ فبطلت هللا ینلادختک رلیجوبق یب نیل سمشیلو
 یسادخیتک ریزو نالوا لغواو یاغا لس یجاح ینیما هناسرت نانلوب لخدعرد هدنسهدام

 هدهسیاندهلحوب یخد اشا نسح یزاغ ایرد نادوبق ۰ رلیدرردتیا مادعا یییدنفا فیظن
 الکل زکتسعرنم لععاسا و افتک | هل نع رکلای ندنفیدلوا ریزورب یزاغ همدقا قویسم»

 راشم هک ردلوقنم ندرلندیا كاردا یرصع لوا یتح . یدنلق ارسا هنناح نواهیودرا

 یکیدلیا تکرح ندلوبناتسا بولوا بک ندیشک كيبشب ترد یقلخ یسهرئاد كہلا
 نوباهرصق رلشمروسب اشاع یبالا ندنکشوک هناخ دغاک یرلترضح ملس ناطلس نوک

 كروک هرژوا رصع تداع هرکص ندقدلوا ان سو نامز هلا راشم هدنکیدلک هنساذح
 هللااشنا ىدا تقسس زمتمدخرب اهد هدقدنلوا توعد هرصق.نورد نوجا كلريدنک



 ۲۳ تاعوقولا ج اتن

 یتسهمسز سلا لاحردو بوروس تا .دارهد زرولوا د لا

 یدنلق ثبشت هتوعد رارکت و شمشراق هنجشا كنیرکسع بودیا لیوح هنتفاق یرفس
 .ردشملوا هدهاشم یودیاهدکمتک هدنکوا كنيرکسع هدغاطیوشراق ردقهتقولوا هدهسیا
 ترنک هدلاح ینیدلوا ظوحلم دصق ؤس ید هدنقح كنا هحنلقاب هتیاور ویو هلاح شور

 . ردشلوا بحوم ىنىع ضامعا ردق هبهحردرب یتشحو تمدخ مدقو یمشحو مدخ

۱ 
۱ 
۱ 

 یتح بولواتاذرب رداق هعاشا یتدیدهتو مدقمو روع تاغ اشاب فسو مظعا رخ

 كہ چ وا هدودلوا دودسم یرلقرط هناعاو دادما هنسهعلف یزوا هلتسانم اتش تدش

 التسا نکیا هرزوا كمتک هدادما تاذلاب بور دباب هسلاقلشدق «یراوس ضختنم رفا

 هدکعیا ممج فرطفرط هلتهجیلولح كراہ مسوم .یدشعیا رخأت هرورضلاب هلیعوقو
 راک و تک ینرللعاس هنوط هاو توک هکوکرب هاک نوعا قملقو یک اسغ نالوا

 یسهنس چ وا زوب کیا كيب هدلاحینیدلوا لوغشم هاکرادتو مظنت كنهببرح مزاولبودیا

 ضيوف" هیاشاب نسح ادخیتک یرکسعرس نیدو یرالاسرسو ترادص تمدخ هدنناضمر
 رلیجوبق هکنوچ . یدنلق هلاحا هیاشاپ فسوب هلاراشم ید تارکسعرس نانلوا رکذو
 نداشاب فسو یرلهنخاّوم ییدروک هدشاس رصع كب ندلاسمشلو نالوا یبا

 راع ههنس تنطاسفرط ندترادضا لدن ءدهقاضم تور هود شش ا
 نمضتم یرادص یاهاو ییناطلس دیدح رهم هلغلوا زحاع و یارضم قح هلوا

 هل اتو یل ردقهنره اعا تشو دک دلک هوبا یودرا اووبام اا ی
 اغا هدوملادمب .ندشیددلوا ردتقم هتتکست كنس شا

 داخ لاوحا یکقلوا عتمتم ندنرلزق ارسا نانل | ندهحع هدهقاس هنس للا راشم

 یهناهاش تاذو ماظعا یتسهعفاو ربغو هعقا و عراق ضعل يدلیا عاسا ندنو ندنوشو

 ملس ناطلس نیزسکم قوج نکل . یدلیا لاصحتسا یتلیدبتو لزع كردیا باضغا
 رظن هلکا نطفت یفیدلوا یتقال همادختسا هدهمهم روما كل اراشم رم یرلترضح

 قالکشم و تامهم ینیدلوا یضتقما كرم اشا تفسوا ااو . رطدروش طاقت 8

 ندنسلا بّرح نالعا هلجملایع كرها تافتلا هنيرازوس كفوقو بابراو قيقدت هلی ال
 حاصاندنغیدلوا رداق هعاشا یندیدېتو روتفم رغو مدقم هدنناذ دح هدهسلا ىق یشات

 نرد ماتخ هجزسررض. كيرح یتیداوا بس كردیا قافلا دقع هلا زابل اسورزو 8
 كمدآ ناو تافا هو" ۰ یدیا دوس ی ودیا مدکلا و لدب هدنقح یس وا



 و و

 را ۲

 ۱ 1 وس كنالدب رب یکكب نیدلاسمش نیزسقهوا هنزاوم یجلبیاب هنو یاحجر
 | ها هیتآ تاعوقو ینیدلوا یدؤم یهمیظع تامیاض نوجا هبلع تلود ییزع كپلا
 E . رولوا مولعم

 ینعرو هروب

 ناثلوبمرک ارادرس هدهسیا شلواقفومنکیا یرکسعرسهیداهم هد هقباسهنس دیدج ردص
 ۶ ۶ رسکوم تاذلاب آررکمو یسمریدشت تامهمو رکسعیلاوتلایلع كناشابفسو

 . هلاراشم ترادص مظع ما یدیشلوا رفظو حتف بابسا مظعا ىلا ماهم تيشم بولک
 . ناکرا بوربشاش ینفجابی هن هدقدنلوا لبمحم هنیرادتقا یب شود كناشاپ نسح هزانج

 یراترضح ناخ ملسناطلس ۰ یدلاقیسهراج یریغ ندکعدسانمو لوقعم هللاوقا كتل ود

  ینرلامی رببادت یراع ندساساو لصاو یترافاذکو فالكنسانرقو روبغو جنک هسیا
 یرلولهحع و وقسم بوک هقفرط قالفآ كنوناه یودرا ندنفیدلوا رورفم هلنظ حح

 ۱ مدنتمض لا صلخت یبرهعلق نامرکقآ و. ردنب نالو هدهرضاع تحو مدت

 ۳ اآ کرج ام ترد زوب کیا هله ءان ٠ یدیا هدکطا قضت یعرکا

 هلیاراقباق ی رېن هنوط ندنرافرط نیجامو تکرح ندتحسور هليا نویاه یودرا . یدیا
 هدهسیایدنل وا. ذاا عقومر, هدنراوجناشفوف بول واروبع یخد ندنرهن هدنو و رور

 . یفطصم شکناک یسیراوس هفاک كنویاه بکوم هللاتحا قلوب ریرب بسانم اهد هدورلپا
 ۱ ءدوربآ كلتعاس یا برق ندنویاه کوم . یدشمنلق قوس هیورلبا هاتقافر اشاپ
 یضتقم كماکح ورک هنیرزوا هبرح هدعاف بونلوا فداصت هتسهژرفم ءوقرب كن ولهحع

 یسامهلوارادباب هدنسوشراف كنفتوٍپوط كنيراوس زکلایو هاسمناقترشام هبرح نکیا
 ارا وو رابدلک هواه یودراعقوم كرەلل رک شاوب شاون هلسملواییسط

 | لمکم ردق كيب زونوا یسهلج كنیرل هقرف نمشد ییاوبشا هکیدلبا موجمو روهظ ید
 | جا بونلوا هبراح ردق تعاسقجشب ردیورع یودیا ترابع ندرکسع بترو

 . هیهظفامیننحانج كناکداپ ندنشیدلواشعلهدز لوا كنجرد مالسا نایراوس ررح هجورب
 ٤ ازا هزوب ناربخو ناتفا قرەلوا ماز او رسک راتفرکنواه یودرا هلیرامامهلوا رداق

  یربخ کلا رر یتحو تامهمو ناوحو ناسنا قوجكي .نکیا هدنددص كلا روب

 اب که او زدتب نالو هد رماح ا دس مازپناوب ۰ رایدلواهدع باقضید یدنفا

 البتسسا دنک راتفرک ندنبناج وهجم ینیصح نصح دارفلبو ندنفرط ولوقسم یرلهعلق



 ۲ ۱ تاعوقولا خان

 نانلوب رکسعزس بوذیا مون هتیرزوآ لعامنا ییودرا قو درایو
 رلولوقسم كرهدیا هعفادم ندماکحتسا یاروهدعب هلباقم هدجراخ الوا اشابنسح یلریازج

 كنوباه یودرا یسهراس راخا یراقدلوا رارف تمس مزاع ًامزهنمو راتفرک هنافلت واتلک

 اشا نسح هزانج مظعا ردص ۰ یدلوا تلست بحوم اعون هلغلوا دراو هدناوا قعجر

 اشاپ نسح یلریازجو لزع بقاعتم یناوخد هبیتمش نانلوا ذاختا اتشم هنویاه بکوم
 ی رلهلق یک و نامرکق | ردنبهلاهری و امدقم هدننرادصیادتبا بونلاواصن هترادص دنسم

 یک کوا كنل وصو ه یتمش دک دال یناما iA اشا روفط ندیامح لس

Aون ۰ یدلبا مادعا 4 ید ییدنفا ناما ینوتکم هلا یدنفا دشر ناماس  

 یئا EG سه ر رج كَما ردص یررق هلقع توللوا فداص ههدیدع تایاور هدیاب

 قرهنلوا فطع هنیراودنک یبس كنههاس تع زه ندشیدنآوب هدنلا كراو شبا

 یسەقاستوادغ دو یلوا شاروس مدارا ن ی

 نیرسکمع قوح نکشلریو مات لالقتسا هدیهالوا هېل اراشمردص ۰ ردیرهضف ینملوب

 یدالشاب هغماوالاطباو در ندنو اه فرط یناضورعمو تا ارجا هلیروهظ راکفا تنیابم

 یشای ناسکسو یتیدنلوب لوغشم هلیا هیبرح تاکرادت نوجا راہ لوا هسیا لاح هن یه

 ی درد نوا كنیجر تردزوبکیا نالوا یآ یجدرد كنترادص ہدلاح یتیدلوا زواحتم

 . یدیا یّراغ ریزو رب زیرنوخ و بهم . یدلبا تافو هد نمش ندهقرح یامح نوک

 ندراهداز سونروا هکر دشملوا عاما ندرپ رب كردم یراتقولوا هدکسنالس هلع لار

 تونل دعا یرکسع و یسودنک هلفلوا رومام هرقس كب دچا نالوا ی انا ۷

 بویر وس قاب هلا راشمربم هدلاح یتیدلوا شا PETS تقوو شملکید راقاحتس

 یافو كناشاب نسح یلریازج هاکات نکیا نعهریو انعمرب هسمک هنسلوا هدکمزوع تقو

 هلفلوا شعلا تع نع دنمتشقوس هنباح نویاه یودراو تکرح لاخرد هدقدلوبعوش

 یناکرا نواه یودرا . ردشملشالک  یتدلوا یفوخ یاهم كموحم ردص یا بس
 تاح لصح هاتف و كملا راشم موحم هدلاح یرلقد لو هدنما تشهد لاک ید

 . ردلوقنم یرلکدلیا دیدج
 مالسالاخش و اشا ماقمع اقو یلاحر نوردنا یدوصخ ییاعا كنسرب هرادص ماقم

 ا چه هلا راک م احا هعلاطم نکل تو کاذم تامفدلاب هد یدنفا

 !تحسور هلکلریو رارق هنباخا هللا هعرش هعرق تاهن ندنرلکدمهرب و یر همظع
 ات

5 
 ۱ ناسکس هلاراشم . یدشود رد هعرق قفاوم یرادص«كناشا نسح ف 9 ا_



 خراب ۳3

 3 هدور هد وا e ندرفس ماتحو لتا هراز و هنر ندنلناعا قحسور هدنرفس

 .یدشلدبارومام هتسهظفاحمهوخار هدرفسو بولوالئاز یناماسوتورث هلتیرومأم هتماوا

 كنهسک چیه هد و شا موی هک واز كناذربیراع ندهنامزو هناذتشح هلع ءانب

 . یدلیاریوصت هظوخلم ربغ تروصرب هلیوریدقت قئاس نکیا زا روهظ هنیرطاخ الصا

 یوکر, دذ ترصن عوفو

 یوکرب هلرکسع ردق كيب قرق غروبوق ینادناموق یسودرا هجم نانلوب هدشرکب

 ندنوباه یودرا هليا مادقا و تربغ لاک ید هلاراشم ردص بودیا هرصاح یتسهعلق

 ندنکبدلبا نیدهاحیوزاب بوقت هللاسرا تامهمو رکسع یردیپ ندنسلاوح قحسورو

 هناخهبج ولتیلکو هربخو پوط ردق یللاو راتفرک هبهشحاف تعیزه نمشد رکاسع هرخ الا
 هب هکر اتم دقع هلبا ول هجي ًاقاعتمو تیرفظموب هلرللوا رارف تمسوهر كردیا لرت تامهمو

 E لتف یب یایوروام 9 هحورب نکشلوا تحودم ثعاب هملاراشم ردص تقفوم

 یرازح هلغملوب هدنغلناه ر هلاسر" هديدم تدم هىل اراش مرم کن وحت یدلوا یتیکنٌهمدقم

 بصن یسهدویو قالفا هدیناخ دیمخادبع رصع هلتمه كلا بولوا بستن هیاشاپ نسح
 هنیزخ هد روهظ رفس هلغلوا تادرب روعو روسجو یرح هدنناذ دح یدیا شعلوا

 راثا هرارداه. ییدلیبهدا عح كنسودنک و رک اسع نانلوا نیصت هتتبعم بوجآ یتورت

 هج فرط فرط هدماکنه یهراج هیداهمو شاریدلوط ییلاوخوایناشوترهشلردیا
 ندنتغزو هزو یدشمیا تمدخ یلک هنوناه یودراو تیرفظم سکه لیا موحم هنکلام

 یدشلوا روبحم هرورم هنفرط یوتشز هلبمدآ كسب جاقرب بوبمهلوا رادباب هدقالفا هرکص
 بوشود هنععط كما بصع یرانا مظعاردص ىنىم هنسهعلاش قعلو تاه وح ولتلک هدنناب

 هنمادعاو ضرع هبیهاشداب فرط هرزوا قعلو رارف "یهتمو قلوا تناخ هدنغامد یهرا

 هنمادعاو لتق هطاحالاب ینفارطا هليا نیرومأم نالوب ولاول وا هلکلا لاصحتما هدارا
 هاش رض ندنسالماف كنکارتب نالواییدنا امدقم هلاراشمربم هکراوردقوش یدلو رفظ

  ترساح ردقهنسهجرد همریدنیالتق هلتیاعسو زمغو توادع هیکآرتپ رکید نانلوب یفارص
 كموق فارص هدنجورخ ندنواهباب هليا یالا نوک ینیدلوا یب قالفا یتح بودیا

 ردشمروک تازاح هللثم هرخ الاب ید یسودنکو شملا ریس ینعواطقمرس

 ۱  لیعامسا یالیتسا
 تاغ هلاصملادعب یم هنکیدلا ققح یتسا كنعقوم لمعایما او ره یا نایک



 ۷ ۱ ثاعوقولا اتن ۱

 ها هبلک رکاسع هدرفس وبشا بوللوا انتعا هنحیاستو زهجتو انب هملقرب مسجو نام
 هارللهسور هنس نک . یدشملو یهاکدانتسا مهم كا كنهبمالسا دودحو شلوا ناصحت

 هلتوطس فس كناشاپ نسح یلریازج نالوب یرکسعرس لبعایما تقولوا هدنمویش
 . رلبدلبا هرصاحم هلتدش لاک و توق لمکم اهد هنسوب نکيا رلشغلوا عاحرا ًامزهنم

 یودرا ینوک یحتتلا لزوم و یجندرد كنسهدعقلایذ _یسهنس تردزو ییا ظعاردص |
 ك رلىل ەم نکا تعنع ههحو هجو هنيرزوا هسور و و رخ ندنش هلو اه

 هنکیدنروکی تل ومساهد قواتلوص هنیرزوادلرلنا هلبس مازهنایرنقدلوا التبم هدي وک رپ
 اقاصتم قحا . یدلیا تردابم هروم هنبناح یوک رر ندقحسسور و تین لیوح ینبم
 اضراو رابجا ههلاصم قتلود ایرتسوآ هرزوا قلوا ساسا هقاس دودح رللاسورپ

 نوک یللا هدنسارج یوکرب هلغلوا دراو یربخ یرلکدلبا اضما یترادنس هکراتم دقعو

 یودرا هدعب . یدلوا دفم "یثر هقش ندهعاضا رح ناوا تقو نانلوا راما ردق

 ردق ههرتساس بول وا تس د دج هتم نع هنیرزوا ولوقسوم و تدوع هغحسوز نواه

 شملغاط یرکسع رثکا كنویاه بکوم هلیتهج یلولح كناتش مسوم هدهسیا شلدک
 تعحر هنساتشم ینمش هرورضلاب هلغلوا دوقفم رادتقا و ناکما هدصقم لوصح ندنغیدلوا

 هلعامماو باحصتسایراوس رادقمرب یئانندنتشهدو تربحلاک ظعاردص طقف بونلوا

 ینسهعلق یک رللوقسوم .یدایا باتشیرغوط هنیرلفرط هر ود هلیساباخ كما دادما

 تخم وربندیآ یتلا شب هرکص ندکدلیا قارحا ییرابصق یقاسیا و یوطو البتسا
 ردق هن یه هلاراشم ردص بودیا قسضت ارو ًارب یتسهعلق لغات نانلوب مدهرصاحم

 ولرد یه رلولوتسومو هنغلدمهلوا ردتقم هلهجو ر هدهسیدلوا ناسرد نماد ههناعاو دادما

 ش زو ییا هرخ الاب ےل هنیرلکدلبا رادتبا هموجم تاعفدلاب هلتدش لاکو راتخا ینافلت

 هل رام لا البتسا ًابرح ینوک یجنرب نوا كلوانوناک و یعنتلانوا كنيرخ لاعیبو یسهنس

 یلارنجرب ربتعم كنولهسور یتح بولوا عقاوتافلت هدایز ندمدآ كرب رشبمرکی ندنیفرط
 هعقووب مظعا ردص . یدلیا رورص ندفبس ٌهرطنق یخد اشاپ دمع یلسودیا هعلق ظفاحو

 قلعت هنس دارا هنلتق و لزع نکیا هدقمشالوط هدرلارح هلتشخو فوخ لاک هنیرزوا

 یلوخد هنساتشم ینمشو یجنزوقط كنسهرخ الایذامج یسهنس شب زوی کیا ندنکیدایا
 اشاپ فسوب هجوق قبسا ردص نانو یرکسعرس نیدو بولوا مادعا و لتق نوک
 . یدلوا یمظع ترادص یارب کم اننال

۲ 



 یاشا چوسا

 بااح وقلوا رار هد بنحو حاص هدنن قل ود چ وسا هلا هلع تا ود هدرفس . یادتبا

 ۳ لتتلوا ا روا كلربو هبیرحت هناحا هسک كسب یمرکی ,ندهفس تعلیم
 8 ولج و سا هدهب رحم تابوام نالوا عقاو ۰ . یدشعا ترشابم هبرح ید اہل اراشم

 ۳ رر کدلکارا بولخم ایک | هدهیرب تابراح هد هتم لوا هلغ
 تاب ودقنکلاع دادرتسا نالوا یربمض یونمیلارقوسا [رظن هنخیدلوا مازهنا یالتبمیخد
 ٠ روهظ راهقرف فلاح ضعم یخد کما لجن هاب هال داتسما ولهسورو یتغحهسهلوا

 5 "مدنسهنئتس شب زوی کیا قرهلوا یریافم كقافنا هما دهع هلسابا هدهاشم یتکیدلیا
 ها رادقم رب ابوسح ههدوعوم غلابم هلع تاود ۰ یدلیا هطاصم دقع هللا ولهسور
 ۰ یسمامهک هزکد قا كنسامتود هسور نانلوب هدقطلابرحم لباقم کوب هلفلوا شبا اطعا
 . یدلوا سرتسد هنعفانم

1 
 ج

 یاشا اسورب

 ۱ یراتلود اناساو هسنارفو ائسورپ بقاعتم شا برخ نالعا كنهنس تنطلس
 . دیدشتو دییأت هلیا قافتا دقع یطعسو وبسشا راولاسورپ قحن بودیا طسو ضرع
  هسورو قلوا نماض یهلع تاود كلام نالوا هدنفرطو كنهوط ییاود اسورب كرديا

 یخد هنسکیا هيا ضهلوا نکع تروصوبو راجا هحاص لوبق دیدمئاب یراتلود هجع و
 ee تلود و كلا برح نالعا

  كنوهسنارفو :رلردیابلط یا فاس یظذح و یزواحم هلطت ارش كاا دهعت ینکجەما

 كن هیرتقیسهجشروطارپمیا هنۆر ینولهرتلکنا نالوا یرایقر درج طسو یکیدتیا ضرع
 ۳ یدیا رارید ردنم هتیراکفا كل تمدخ هتلود هسور نوجا كالا طاقسا 9

 - نوچمارلولاسو ر بودیا طسو ضرع زکلای ریارب هلتدوموصولخ زاربا رلولهسن
 نالوا e تسدرد تولآ هنیرلهرادا دی یتسهرادا مامز كن هلع تلود یا 3

  هلعتلودو دیدهتو هفاخا O و هسورو كمر همىسج هصح ندناتسهل
 3 شیوشلو شید یلود ناک را ناهذاو دهع و طسا ولد ردهدننتمض ق٤ اصولا یتقافتا

 هتناسنادرحم بولوا نهدافتسا هجهقتلویو هبناذ تعفنم الصا مزب راولابناسا یدیارلپا
 ۰ یذیا راریدردقوب نمهعلاطم هتشب ندکلبا فرشو ناش لیصحم هلیاهلسوویو تمدخ



 ۲۹ تاعوقولا جرات

 ثحابم عاونا الکولانب هدیابوهرزوا ینیدلوا روطسم هدنح را اشابتدوح یالصف ۱

 كتلود كجهدیا طیسو بودیا نایرج تاساکمو تابوام نوزوا نوزوا هلا ارفسو "

 قازوا ندرلتلود نالوا براحم ولابناساو ندهمزال یسلوا رداق هعاقیا ییدیده هخداوا |
 ول هسنارفو اسورپ رانهذ هلغمالوا لومأم هعفان رم ندنطسوت كنا ندنیدنلو ءا [

 نکیا هدقمنلق حیحصت یناحما یارجاو حسجرت یقافتا اسورپ هرخ الاب بولاق هدنرزوا |

 . هلیرطلستو بلغت عفد كرانمشد بوشکداوه هلیراسولج كنيراترضح ناخ ماس ناطلس
 هقدعملوا ماقتنا ذخا یراترضح هلاراشم رایرهشو یدلیاددح یرلالخ یدادرتسا ِكمرق

 یعزوهزوبهدنروممهامجاقر, رایدروسب نالعا هلیا هددعتم طوطخ یرافدلوا یضارهحلص
 زردمهدیاراکو ینحهسهلوا نم هملغ ها رقسورمس تامهمنادقفورکسع زسماظن هلغل ومع وقو

 یادسو دهم قافتا اسورب هدننرادص اشا نسح یلریازج هلتهج نی دانا واهورض نکیآ
 هردیا قوس همسج ٌهوقر هنیدودح هحم رلولاسورپ هنیرزوا كنا .یدنلوایطاعتو اضما

 رةهج نم راولهجم طقف بونلوا هکزاتم هلال ا راپجا هیهطاصم دقعهاساسا هعدق دودح
 بوسکوروس ردق یا زوقط یتارک اذم هاصم ندنرلقدقارب ندلا یتواعم هیواهسور
 کا ق وس هنيرزوا هسور یک نانو هدنردودح ایرتسوا كنهبلع تلود

 . رلیدمریو نادم

 نیچام هب راحم

 ندنرلکدلبا تشهدو یناشیرپ عاقیا هنیدحوم دونج نانلوب هدبلاولوا نیزسقلوا عمت رکاسع و ترشابم هراسخ لاصیا بوک ههجمربود راولهسور هدنلولح را لوا ۰

 ندینمشیویاه یودرا ینوک یچزکس كنفیرش لاوش یسهتس شب زوب کیا مظعا ردص
 رکسعرس یناشاپ ینطصم یسیلاو ییا مود و مامز فطع یرغوط هيه ربود بوریدلاق
 هللا راشم رکسعرس ۰ یدایا مازعا هنیچام هلبقیفرت هبلک رک اسع هنتیعم كردیا بصف
 هدلاح ینددلوا شمریدتیا هسعت هتهجوا یرلب وط هلنط ردبا روهط ندنفرط هنوط نمشد

 شیروی ندنفرط هقرا هلیراهدوجوم هو و زاربا رکسع رادقم رر ندفرطلوا راولوقسم
 غادم یلغوا نانع هرقو كب ناملس هداز راجو اشاپ ىلع یللد هبنو ولعدروک ۰ رایدتیا
 تعاجش زارباو موج هنیرابالآ نمشد هعفد چاقرب هليا یراوس بوسنم هنیراودنک

 تعاس یتلا شب ندنغیدمهلوا لباق هعفادم یهداس هليا یراوس هدهسیا رایدتیا تدالجو "

 لکو م هدماکنهوب بولنکح هیورب ردق تعاس رب هنمالسا رکاسع هرکص ندهبراحم رد
 3 مس

1 1 

2 
1 

N 



  پویمهدیا نامت هلشال ید ولغمو تسلاغ كن هب رام . یدشلا برق ید یظعا ردص

 . هیوشراق ندهنوط قرهیهلوا رادیاپ ید رانا ندنرلکدریو تافلت ولتیلک یخد زلولهسور
 ا تام اع باسا لامکتنا لدکیو تدوع هءوسرح مظعا ردص ۰ رایدک

 1 ۱ لا هااسا تاقدارتم بصن هتسارح نجام دارکت هلنا تامهم مت هرکص نوکدخ

 هبرح هبراحم
4 

۲ 
 ۳۳۲ 2۷ شیک ارد نادوبن یر ینتچواو ینکیا كتارا

 ۹ . ندنفرطو شل | هب رام هلسام ود وقسم هعفد ترد چ وا بوقىح ه زکدهرق باحصتسالاب

 س ماتخندنغیدملوا ببصن هدهمناح ییا ره هقلطم هلغ هدهسشملوا فلت رح وا

 :E ۱ . ردشارهلا هتم تخم زکد ءرق زد

 هان یالتسا

 . لئاق ینیدالپوط هنشابو روهظ تاذرب هدنمان روصنم خش ندنسهلق نحب امدقم

 هلغلوا رفظو زوف لئات بودیا موج هنیرزوا یرلهقرف هسور نانلو هدنلاووا هلقلخ

 ا دادمتما ندهسکارحت ماوقا هدنعوقو رفس ىدشملوا یکلاع یرهش ٌهلولو

 بص یرکسعرس هیانآ اشاپ نیسح لاطب یلغوا كناشاپ ىلع یحاح یلکیناح هاسلوا
 ۳ مد یراوس فضخ قلخ هک ارج یدنلق مانعا هللا ءرفورکاسع قرهنلوا

 ی یرکسعرس یودراو هنسهعلاطم یرلقجهبمهلوا لباقم هنمشد ٌهمظتنم رکاسع ندقحا

 . هفارطاو تماقا هدهیان | اشاب لاطب )ی هنکودیا لکشم کرادت ناوحو هب رع یفاک هلقن

 یر راعوجم یجنرب لراولهسورو شلیا بیوصت کیا ترشابم هنمشدزحم هلیقوس راهقرف
 : 5 ر یهبمالسا راس EOE ندهاشدا ات هدلاح ضد جا 4

ee 

 ۳ ندا 1 :A یسهنس اوا i A هتشهدو فوخ

 ناب وط ردققرف هدودرا یدلباتلصا وم هب اطراف هاب ار و یاب وق ره هدنررفصیسهنس شنا و

 هقشب ندقدلوا دوجوم لکم بيرق کسزون وا قرەلوا ٌقلخو قو وللکوکو یرحیکب

 یاسور ندنغیدلوا' لصاح توقرب هش دلوا هلکعا عمت یخد یراروالد لئاف ندفرطر

 لاراشم هدلاح یرلقدلوا هدکعا قیوشت یرضوط هیورابا اهدیناشایرکسع ریس کا

 ادقمرب هلأ یسشابلد ارهدردم زالهلازا ینسهف رو هسوررپ ناناو هدراوح هدصالوا



 ۳۱ تاعوقولا جات
 عودت هک دید E ت یداب کک رح یایماو لاسراو زارفار ا
 هاردبا تغراسم هبقعا ید نمشدو تدوع 1 امزمم یشابیید لباقتلایدل ید. اراهطا

 اشا لاطب رکسعرس هدماکنه یتادلوا مزاتسم یعوقو قاهشغراق هدودرا ینرقت رلن وب
 همالسا را Ls هلعءانب یا تااخدو رارف هنفرط یرکسع هسور هاب دا شچوا
 نابوق كرديا هظاح ندنمشد سقعل یرطو ید تلخ لئافو زاغا هتعحر جوف جوف
 ال و .دنسهدهع ودنک اشاب لاطب را وا لصاو به ان [ نازیخو ناتفا بو یر

 هب اشا یسلاو مورضرا ندیا تأعن RE كصنم و
 رشابم نوجا تکرحو مابق لبحمآ كروم دالج ی کاک لیدو ندتسهلوا هبجو
 ۱ ضعإ هلصوصخ نولوا قرغتسم هتشهدو فوخ ندنسمنلف نیعآ
 یدا ندناتقح "هلح یخد ییادلوا نواه طخ نمضتم یناتف كناشاب لاطب هددومت
 ردقههجردرب اشاب لاط)ا ا رظن هنسل وا یی طیس+ ۲۱ رابتخا ینلانف ره هليا ناح فوخ كناسنا
 هارو و هنامدقم یودوجوم ود ناو "ممت هدنتبم هدهسرولپ هلوا روذعم
 هقعب ندقلوا پولم دوشایو بلاغای هسلوا شمشیاچ هلال هلانمشد كوكا لامعتسا
 رولوا راتعاو یقالطلا لدم ممصآ ءوس نالوا هدنفح هساا رولک بلاغ توشوا لامحا
 تکنو شلوا ریسا روح كردیا ماست هرلولوتسوم یتسف تقولوا هسبا رولوا بولغمو
 23 توت یا تااخد هنمشد نرم ها تردقم و حس فرص نجبا رول ه وق
 شحوم خوب .ردشلوا مزاتسمیسلوا نوزحو لوتقم كانتو وسنمو دالواو ینتحودقم
 تونل وا صن ۳ مک هناا اشاب هادبع یراص کا هدقدل وا لصاو هتلود رد
 دن را رط 2 | راشم هدلاح یفیدلو ESE  ۲ یسمشت هللا عیلرس ریس
 هکعا راحود ار هدقع ییسهمهم تیرومأمو رادتا هغمشایغوا هم نانلو
 هاب رم و 1 رخ ومو رایدلبا ال.تسا 10 تودیا موج هب بن [ هعفد ینکیا را ول وقسم
 . یدنل وا لق ید اشا هادبع

 هسور "کو اتم

 ردفوت هدلاح یملدلوا شما برح(نالعا هل.سالح ید ادرتسا كعرف هلع تلود
 دّقع هحرسررض یتیم هنفلدقح هن ادم E زاکما ندی اکا هنمشد دن ثكلاعو ع الف
 ناخ حلس طقف بولوامانا ورک ینحهلوا دودعم 0 هسيا رولمهنا وا هحاصم
 حاص هلا سومان لاکا هشدلوا قرهلسنارف هراح ر هسپ زلوا چه یرلترضح تا



۱ 

 خراب ۳۷

 كل الاتحا هسنارفق ود اسورو هدهاشم ینغل رسطاضن او ما اظتنا هل رکسع هسلایناکرا نوه

 ۱ ظن صیرد وا لما هح ندنشیدلوا هدکعا تماسحنو تتتفا تک

 یتفیدنلوب ینمتم یحلص سما هليا تادیده زکلای بوتا برح نالعا هنیرزوا هسور
 هسورنال و هدصالف ندسظعاردصفرط هلع ءانب رلیدیا سون ام ەتلکلاب ندەىلغەل |هعل اَ

 ندنکیدلک هنجام هلا کک اغ كنو اه یودر او رب رحم بوتکم هلارنح ی وتو

 هلثحم ندنفیدنل و لوه ینحهلوا دئاع هناح هل تسلاغ هدهراحم قحهلوعوقو هرک ویو

 هدباوجنالک ید وا سبز یو دیا اهم یحدهحلص والثم یتدلوا زا کش هلعتل ود

 تالواقم نالوا ندنناعرفتم كنا هاسهدهاعم هجرانفو قم وا عطق دودح Ru هلروط

PPA.هلیرلساسا قمنلق اقا تادعاسمو تادهاعم نانو رئاد هنتتکلعو قلوا  

 رک ذتلایدل هد یناکرانویاهیودرا تشک هلغملقرامشا یرلفدلوا ضار ه هکر اتمدقع

 ماود هبهب رام RES تیرو هدلل وق كتر وصوب اش ا هرب رح لا وحا

 تلموتل ود هطاصمدقعهدلاح یه ندنفیدلواراکشآ یروهظرلقل انفلوسباهدهجریدق" ینیدنل وا

 ترشابم «هحاص تارک اذم هدناواوبو هلکلریو رارقهلیا ارآ قافلا هننج هلواولربخ نوح ا

 یدنفا فصاو روہشم خروم هلغلوا دراو یخد تعوذأم ندهاشدافرط نوا یسمللق

 قلاف هرزوا لاونمینیدنل و رفسلا لبق یرادودح یل وطال ا و ناتسسکر حقرهلل وا لاسرا

 يا هرزوا قلوا ساسا یملست هبهلع تلود فرط كعاهو عال ناتلوب هدنمشد دیو

 یجرب زووا هلزوع و یحننوا كانسهحایذ یسهنس شب زو: یا هلسهوالع ید هدام
 . ید وا هکراتم دقع هدصالق هلتدم یا زکس ینوک

 هحع تی

 نانلوا دقع هدنسهصف یوتشز هلن یراطنو یراتلود كنملوو ۳ اسور

 لوسناتساو یدنفا یرب لا دبع باتکلا سر ندنفرط هلع تلود هبهلاکم لج

 شمنلف نعت ثلاتو یالو لوا صخ ص یدنفا یرد و كب تمصع ندنرلولهاب

 تاثحاسم عامجالا یدل هلی راز ومأم هطس وتم لود و یراضخ ی یرات] ود هحم ندغدلوا

 یربنوا ثانسهحایذ یسهنسشب زوب کیا هرکص ندهلاکم طاس طسب تاعفدلابو هربثک
 یوس باکر او مقم هدصالق رلیدلبا یطاعت و مظنت یهمان هلاصم نالوا خروم هل رات

 هلن وانیمت هرک اذمعقومیسهبصقشای هرباخلاب هلیا نیکع وب یلاشرامدلفهسور نالوا محج

 هروکذ مٌهیصق هلا دید یراتصخ مبقاعتم ینررالکه نواهیودرا هلراصخ سم مہا راشم
 ۰ دنا وا رم سا و ثعل هناح

 یودرا ۳ زن ااغ مو بادک اک ازاد رسمدیابوب هلثمل و هدتسوزر ۱18: 1

 ته ی ن ی و



 ۳۳ ۱ تاعوقولا جرات

 هسور هلاصم .

 هرووقسم یهبسج یضارا نالشد یرفیزواو ینتلایا یزوا E ندهلروط

 ردق هوهلغلوا لعفنم تیاغا یرلت رضحناخ ملسناطلس ندنغیدلوا نمضتم یملستو كرت

 مادقا هدبابوب هلفعلوب یعزیلمو نولطم یمهلازاومهر كنوب هدهسیا جردنم هدندنس ساسا

 قعلواماود ه رح هنب هدنماتخ EE AE هدر ده ینندمهل وا نکعو یسعلوا رارصاو

 هدقمروس هداراو صا همظعا ردص یتسمللق ترشاسم ههضتقم تاکرادت ندیدمش هرزوا

 ناطباض نالنید یرلاغا قاحواو تلود لاحرو ارزو نانلوب هدنویاه بکوم هلیرالوا
Eیراهساس تاعلاطم هدقدن وا تشک ءدافا و توعد هن یمرک | راد رس عاطوا  

 هراولوقسم هغدملوالامکتساو راضحتسا هیرفس تامهمو هکدلر و ماظن هرکسعو رارکت
 ینج هلو آل دا یش ر یریغندس وغنت فالتاو هکلمتاعیاض هغ دن وا ماود هب رح و لباقان هلباقم

 تلودو رولوایضار ههدخا وم نالوا ندسهاشداب فرط ینىم هنفیدلواهاظ

 تالصفو رلیدلبا راهظا قلراک ادف دارهبد زما بانتجا ندناسیروص نالزا ولربخ هتلمو

 رلیدتنا عو ره 7 قافتالا رضع ضع نالوا مقر هاحرد همزال

 نالوا هدکعا عسو نا نآ هددعتم سلاح نالوا دقع هدلوبناتسا هنیرزوا كنوب

 یسوزرآ یلود قافتارب هدایوروآ هلیدصق كمکح دس هنکوا كلالتخا لس هسنارف

 امدقم ادعام ندنرلکدعا برح نالعا هنیرزوا هسور راولاسورب ءانب هتفیدلوا .دتشم

 كن وياه یودراو ندن راقدنل و هدنددص تغارف ندطسو یرلکدریدتیا رصح ر و

 رارق هبهاصم دقع راحانراح را ناتسم ندرضح شرع ین سرت یا

 تدوع هتساتشم نشا نواه کوم هلنلوا لوف نرو ید ندهاشدا فرط بو

 یه قار یا E هنارک ادم راصخم نانلو هدنسهصق شاپ و

 یسهماندهعشایو نالوا یواحیهدامجوا نواو خروم هلحرات یشنوا كنسل والایذام

 هدنسهطاصءهحر رانق یا راد دنا شمع + یدنل وا یطاعتو مظنت همانحاصنال و فورعم هلسم ات

 دعو امدقم لباقم اک وب هال وا روح ههدصت و كوا هرورضلاب هنس تطاس

 ےھاربا نانلوب ینا صخمو ناتکلاسرد نکشمالاق لح ه«یزفمش نک لاو

 كن | هرکوب . یدیشما التم هنسالپ یدقن نیمضت یهلع تلود ینلزاغو شوب كنیدنفا
 هرلصخ صویی؛دلوا هداد اضر هنساطعا یرفسنمضت تل ود ناکراهدل ومناتسا قرهلوا هنفاللخ

 لودع ندنمضت بلطو لوق یهعلص طئارش یمخیم هسونر دلا ییدلریو 8
 اویز .ردهجوهآیاعوقو كنه راغوب تین هنلناتبرب نالوا نرتب ا ناسا یا

 تک



 قجهلوا لصاو ءرانآ لاحرد مهسیارایوسهنره هکمدالک ا یدنلوا عدقت ردهورکشت .

 رو ۱6و

 ۳۳۳ قم ااو دلا تک ور !یرکسعو اما كنهللع تلود مدزوب نمرفب
 شماملا برح نالعا ول هح 5 یدبا راشما هسراع دبدح هخ دل وا هلسس ىق

PC.ا ترم ضیا کلب هسلواشمالوا اد یی نیز  

 ۳ ارد لهدبا صلح یی رف نودیا ارحا 4 اضف هوش هک راح هن .یدیارونل وا دما

 ۰ یدقح ندلا یتلایا یزوا

 1 ۶ یاس ارو یاو تکرحندشمش هلی نو اهیودرااشابفسو مظعار دص ها هل ادعن
3 

1 

/ 
 هبان [ و یللاو نوزبرط ینوکیتتکیانوا كناضمر بودیا تلصاوم هتداعسرد هدننامش

 ۱ ناسکسبولوا ترازولئات هدلوا ناخدومت رصعولصفم ندنرادص دنسم هلکلرک 9

 ۰ هتیرلاضرلصح هلرصع ناذفتمو شعوهدقلماقمعاق هنسیلاش یلاوتلاع هدنرفسییا

 . یدلوا لئان هترادص ماقم اشادم كلم نالوا شلوا قفوم

 مدقترهمالتاود ناکراهنسءذارااب نوجا یمظنت كنهرح و هیریوق هسیا هدناواوب

 هلاراشمردص هدلاحینیدلوا هدقتدلاح هنصوصخ ی وق هلو كنلودهلتخم روماو دكا

 . ردشلوا رهتشم هلبمان ىغا لاب افرظل نی ندنکیدلبا ملست هرصع ناذفتتم یهراداراکرب

 7 نوا ش ندقدلوا ترادص لئا نیر هدک داد | تح ندنسهرادا تواخر ارام ضعب

 لاجر یسیرغوط هلن هملقوب هدمتاقالم كلبا هلیراتمضحناخ ملس ناطلس هرکصنوک

 مظع ندنفرطرصع ناذقتتم ینوک یستریا مدیدمدلوب رلتاذ قداصو رویغكی یزکتلود

 تاقوا رایما هل رطاخ یافصو مد وطینل و قمشوب وا هلع ءانب قج هل روس هراشتسا هلرلناو
 ۲ کا

 . یادتبا ارز رونلوا نط یهاو رذعربوب نکل ردیورم 2 باوج وید ( مدلیا

 1 _ راذعا هلو تاود ندیا ۳ ی ی شرااسا ردهدزک ؟ نوا یاحور ندا

 : . رلردیا عساصت همه وته

E 
  تارهو نک هللاهیناسام دلوا ناخدوم رصع هدلاحینبدلوا ندنتاقحلم ریا زج لالا

 E جلا هدهاصم ناتوان دقع هدننس هیناسا ۷ لیا وایازج ج ارخۇم ي

 ا لاو هتلود Ek ترسمربح

 : یفلنادوق كماشاب نیسح كچوک
 . نالوا یراصاخلا صاخ ٌ؛دنب ورندنتواص ناوا كنیراترضح ناخ ماس ناطلس



 e تام را نا

 ات سرا زا و بصز رادق وح شاب هدنو باه سولح 8 ناسح كح وک ۳2 3

 .ندنفرط ولهسور هدنماکنهرفس یدشمللقالابود یردقهلکل هوش ناطاساساو قلناد وقف 1

 یسایقشاهبنامو هجولوص عقاو هدنسهررزج هروم هلیرادفاو قیوشآ دارا وما ن

 قاق ەرقىنسەدنام وق كنهنفس ردقیم رکب شنوا یرلکدلیا كرادتبولوا تواقش زارفا لع ۱

 .هدلاح یرلکدلک هدیا تراسخ هنیرابکر اجو لحاوس كردیاملست هیتشییاهدنمان وبمالو
 یاتود ندنفیدارویب رومأم هنیرللاصیتساو هلازا كرانوب دیدج نادوبق هلبعوقو هلاصم
 ,ینمکكنیراک .هبراحاببودیا تاقالم هدنرلکوا هحیلماحو تع نع یاشکعارش هلیا نویاه
 انا رنک ی هرکص ندک دلدا یم دف ل یابقشا نالکود ههرفو قارحا یمکو طض

 ,یسهنسیلازوب کیا وشاربخوب یدلیا سرخ یخد ینراماکحتسا نالوا هدراعقوم یرلکدلیا
 .نادوبق نالوا یسهد کتب ر یراترضح ناخ ےلس ناطلس پولوا لصاو هدنسهدعقلایذ

 قح ییااشابدق كلم مظعاردص یدلوا رورسم هداعلاقوف ندنتشفوم هلهجووب كلاراشم

 دلرصع ناذفتتمو .تکرح قفو هواه یاضر تولوا تلاکو یارآ دنسم ردقهنس

 .كنب رکسعدب دج ماظن یراترضح مانا رایرهش هدناواون دهها ریما تموکحهروک هان

 داسلوا هدکعا مادقاو تمه هنکر ادت دیدج داریاو هنلاوحا حالصا كنهناسرو هنمظنت

 ,یسهنسزوقط زو کیا هلفلوا نیم .یعوزل یسهلوب هدنرادص ماقم كناذرب ردتقمو مدقمو

 هدنکلبلاو رصم ایده ییاو لوزعم هللاراشم یوک, نیلا یعرکی كن والاعیبر

Ralیدلوا لوصوم هترادص ماقم اشایدخ تنزع نالوا دوهشم  . 

 یسەعقو لعوا نابساب

 7 لیامور صوصخاابو یلوطانا هلهجو ینجهلوا داربا هدنسهلمکت كابو یلاعتهااشنا

 ,یلصح نيدو ندرانوب بولوا هدنرللا هباغتم یک یسایقشا یلغاطو یبهردو نابعا یکلاع
 ندنرایرحیکب ظفحتسم ینعب ندنراقا ندو لصالایف هک اغا ناع یلغوا ناسا نالوا .

 ید هنکللاو نیدو | خومو یا تسدرد ینلصحم كردیا زی و تردق بیک نیک

 ,یایردقهنیرلف_رط قحسورویورطو میسوت ینتم و اد ه 5 ندنوک بولوا با رف

 . یدشلوا یرلقلزادنا

 ,ناساهدرلهسیاهدقمشلاح هنیرلاکتتو ببدأت كنەموقم هلغتم ءالو نانلوب هدلیامور

 ندنرادتفا "هلصوح كالو یسهلازاو عفرو شبا لصاح تسهاو تماسح یقاط 1

 اشا ناسح كاج وک ایود نادوتف یسهنس یی انوا زو یا كب نم هنغ دل وا شا جورخ



 خراب ۳

 بسر و نیل تامهمو بوطو هاو رک"اسع هلئصمو تصن یرکنع رس نیدو لالقتسالاب

 هقرفییا ییدلبا قوسهنیرلبناح دارغابوقحسور كنلغوا ناسا یدنلق لاسرا قرهل وا

 هدنمکحربز هلتهجیرق" كتيركسعرس یودرا قرلوا مزبنم هلسهعفادم كرلىلاو اقشا

 یا اقرب یدنلا هبهرصاح تحت یسهعلق نیدو هلغعلوا صالح یخد نادلب و عالف نانلوب

 هلقلوادراو یربخیمالبتسا یرصم كرازسنارف نیکشملوا قبضت یک رک هلیا تالتاقم
 کما نامتسا هلط رش قماعلو هدنکر حجراخ ندتل ود یاضر دعب اف یخدلغوا ناسابو

 . یدنلوا صن یسلاونیدو هلترازو هر بولوا یهاشدابوفع نیرق تقولا بسح

 یسالبتسا هرصم كرازسنارف

 ۳۱ ۱ اتکتلسم ناو هدنوامسرد هرکص ندنل وج .هتیروهج كنم وکعس هسنازف

 - هلفاوا قیدصت هروک ذم تیروهج ندهیلع تلود بناجیمهنس زوقط زوبییا هلنقیوشتو
 ندهنس تنطلس بناح هدناوا لواو شلوا لصاو هداعسرد هلکلا.حلب | تاد مات قاس روب

 یرادهسک رادرتفد ندنکو دیا هدقمنلق لاسراو بصن یراصلبا تماقا هنیرلتلود ابوروآ

 تاود قاس رو هبلایوم . یدشلدیا مازعا قرهنلوا نعت ربفس هسراب ید یدنفا ىلع

 كنوب بودیا زاغآ هنساعدتسا قاغا دقع یزواح و یظفح هدننیب یتموکح هسنارف هلیاهملع

 هنیدادرتسا كاعرقو داريا لئالد عاونا هرزوا یسامولبید ناسل هدنقح یدناوف هنفرط

 ليم كنيرلت رضح ناخ ماس ناطاس كردیا دا ینغجهلوا مزاتسم یتعفانم میسو ردق
 ندنماتخ كدابراحم نالوا یراح هدایوروآ هذه ةلاحلا هلغلوا قفوم هلاصحتسا ینشهاوخو

 دآرتشم ی کس هسنا فو هلع تلود هدراهراحم قحهلوعوقو هدنسهعطق ایوروآ اراتعا

 هلطتارشقلاف فرطسب هنس تطاس هدنلاحیسهبراحم هلا هرتلکنا كنهسنارفزکلایو قلو"
 یدنلق هعلاطم هدننیب الکو صاوخو مظنت یسحال همانقافا رب نمضتم ینهدام شب نوا

 ككنیراتل ود هح# و هسور هلا راربغا ندقافا ويو هنسەىلاوتم تاربغت كسهقسل و هسنارف

 كليدمش كنو تلود ناکرا ضیب ًارظن هنسملوا رطاخ دراو ىرام لا ماسق هیهمصاخم
 ندنک و دیا هدتعلوا مادقا ندهاشداب فرط هدیاپو هدهسلا ۳ هدنبار یرخت

 تفك هعلاطمو ققدت فارطالاب هلباج كرلنلكمزال راسو رودص هليا یدنتا مالسالاش
 بولوایش یج هلس كرودص شياو هدفدنلوا ضیهنویاه روضحقرهنلا وا قبلعت هنملوا

 - دک ا نواه طخاب یسغلوا ِ اضما ناهندشیدلوا .مزلا یخد ین وط موتکمتیاش

 بدوا هلداهو ریهم ینو E نوا كسهدعقلایذ یسهنس نوا زو کیا هلغلر و



 ۳۷ تاعوقولا اتن

 بونلوا مق ییضارا كيدن و هدننبب ولهجی# هلا و هسنارف نیزسکمع قوج یبارآ
 5 ا تباصا هنسهاصح - دراز تار ,:یرللحاس هزورب تی لپا هع رب جت

 ووهط هسنارف هدرب نکیا دودحم هل رلتل ود ایرتسوآ و هسور ییهعطق یبا مور هلتهح

 ,یسهناسرت هسنارف هدماکنه ینیداوا دیازنم ی.هشبدنا كنهنس تنطلس ندنغبدلوا شعا

 یربخسلالرصم كرادت ویو ینیدلوا هدقمل رضاح یرکسعهرقو انود مظع هدنولوط نالوا
 تاماکحتسا هدنسهعلق رصم هبلع تلود هافلوعوسش یراثداوح یودیا ینتم هنیدصقم
 .یدلاقتفو ءرلاروا هدهسیا شنا ثاشآ 4 راص وصخ یراضحتسا هعفادم مزاولو یساشنا

 اجا ندتسدلوا منلاک هر لن وغزآ كرار فا رو ها .تاوا و هک

 نوجا تساح و عفو دز" تراباو لارنج نالوا شا ترهشو تصلصح هدنراهبراحم

 هلکعا تصخر لاصحتسا نده روهمج تموکح و ترشابم ههحیتنلا مخو مظع ما و

 ندزوبجوا هليا هبیرح نفس همطق شب یعرکی یرکسع ردق كسب شعلا ینیدلرضاح
 هنسهریزجهطلام الوا ۰ یدتیا مورخندنسهناسرت نولوطولیمحت هبهبلقن تکاصزواجیتم

 زوحوا و لقتنم ههطلام یرندنحتف كسودرو ربخسن هلا هرصام یّوزح بوبا غوا

 وا نوا زوبکیا كيب هدعب بودیا اغلا یتسهرادا راهلاوش ندیا تموکح بیرق هیهنس
 ول ا تعراس هخارخا رکسع هک رفو ةتناضاوما هم ردا هعناع او <

 1 تالو و تودیا هجو هننرزوا رصم SA AES ۳ یهیردنکسا

 .تردام ههعفادم هليا E ردقكبزو وا كبداصعو كيمهاربا انشا سرو چا
 یلشمر دنیا ماسآ در ر ضغا وق ی ودیا: واتا یجش رب كیاسد یسراوسنمهل و و یلشعا

 تم و با هنمشد هیت رک نالوا ا هللا كنقتو بوط هدهسلا

 - رلیدلبا وخت یربصم رازسنارف هلیرللوا ناشیرپ هفرطرب یره ندنراقدمهلوا
 ا ج تاعوفو ماتطرب مدل یرلقدلوا مدیر یرلک تاد ا

 نرزسکهیا جارخا رکسع هبهیردنکسا ندنغیدلواررقم یسلکود رلناق قوچكیو یروهظ
 2 ءا .ءاها لامتزدو لدو :هدنهاگشما روخنا هرکس نوت نوا یورک

 هسنارف هنیرزواكنوب رلیدلبا طبر هرخست دنک یتسادعامو قرغوقرح ینرادقمرب هلی
 رلزسنارف هلغلوا دسنم یسوق دادمتساو دادماو مطقنم ینارباخم هليا سراپ كنسودرآ

 هایدصق كليا بلج ینهبمالسا راکفا ترایانوب لارنج رلیدلاق هدنمکح روصحم هدرصم
 كلا تیدأت ی رلک نمهلوکو زی رب یدورو هرصم

 ناو رج ایداسل ایفاک كن همالسا ام ونالاعا یک و دیا دنتسم ههلعتاود :دعاسم نوحا



 غ را ۳۸

 . بولوا هدکعا نابمرد ینکجهدیا ماتها سفن بصن هنیراصوصخ یباحاو رامعا كتکلعو
 هقافتادقع هلسما نعا یحایا صوصحو شمشبلاح هلافغا یخدییاشایرازجیسلاو اکع هدبابوب

 هاعلوا یاد هنصالخیرا كرصم ندهلع تاد بناح اشا رازح هدەسلا نما توعد

 تعراسم هنلاکا كنهبیرح مزاولو هداعا كرها لوق هلسب هنیروضح یییلیا نالک

 لارو ینسهعلقافخ یدلبا تعینعهنیرزوا اشارا زج و تکرح ندرضمتراپانو ندنکیدلباا

 ه وشروق تو رکیبع نا عودؤنرا ردفكبش ندیا حالسلر و النسا ابرح ین هعلق هفایو"

 قسضت هلتدشلاک زواحتم ندنوکیللا بولوالصاو هیاکع كردیا ارجا ینارادغیک كمزيد

 شلرضح امدقم یخداشاب رازج یدلبا شیروب هلا مده ینجروب یلعدص هرخ الابو

 رلنلوا لخادهیهعلق بولوا اوهر, رسنارف هحلخ هلکمریو شتا :همغل ددع کیا ینداوا
 كنيارس یدنک اشاپ رازجیتح یدنلوا ربسا یردق یللازویو ربمدت فرطفرط یخد

 . ردیوم ییدلبالتق زسنارفییا تاذلاب هدننابدرت

 هعقادم هناراک ادقو هناعحش هن هدهسیا شما مومماهدرب هنیرزوا كلوب ترابات و

 یدنکو درهنوک هیورب هبهتوا یرابوط. كوب بور و رازق هند وع انوا ندنعیدنل وا

 هسنارف یدلب تدوعهرصملردیا ممست هیاورنوفآ ینیراهتسخنالوا حورح هدنروغا
۰ 3 ۳ E : AE 

 برف ی رجا ى تبع هسنارف نالک هرصم هرزوا یتبدلوا ررحم هدنرللانروژ+ |6

 نالوا توفندقلەتسخو فلت هدن رله رام رصم بودا لز کس زون وا رد ندهعفووبآ

 رک نوا ااو مدهراخو اظن هنسلوآ یوزج هلتسن هتنکنج اکع وشا را دسنارف

 - كرازسنارف هسلوا شما موج هنیرزوا اکع و ییدریو تافلت زواحتم ندرکسع كيب

 یتغل دن وط یه یک تداپاو ۰ روت وا لالدتسا یرلقحهلوا ردتقم "هتماقا هدایز اهد هد رصح

 هس وا راختفا هبام مس رب كوس هاشاب رازح یوا رشد اه بیم نداکع ا نارایوف

 ۱ ۱ رونا فا

 یدادرتساو حنق دا

 ناسلو مظعا ردص هدقدلوا لصاو هلوبناتسا یربخ یسالتسا هرصم را سنارف

 هلفلوا لوصوم هترادصردص اشاب اض فسو یسلاو مو رضراو لوزعم اشاب دمت تع

 کا هدنملع هسنارف و فک دالرو هدنل والا یدام یسهنس چ وا نوا زو یا

 . هدنلناوا  یسهس ترد نوا زو ییا ندنغیدلوا شمنلق قافا دقع _هابراتل ود هسورو.

 نواه هنادوف هلغلوا دراو هداعسرد جسلح یساغود هسور ترابع ندهععف ترد نوا

۳۹ 
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 ولهسنارف اعم هلسامتود وقسم كرد رو هببرح نفسولبفر هنتقافر نادوبق تمرش نالوا
 . یدنوا مازعا هنیرخس كنهعس ریازح نانلو هدللا 1 ۱

 زسنارف ردق كيییاو ریخست انامتسا هقحلمریازجو ًابرح یراهطا هقوجو هفروق 1
 هنحتف ید كنهعاق هعطق یا گو هغراو هزورب نانلو هدلحاس وللثم ییدلدا زا 1

 عالقو یناشبر, و مازهنا یالتبم یرازسنارف هدنبرق هنیولد اشاب ىلع ییلد هبت رومأم
 هدراهطا ویشا روک ذم هلبمان هس رئازج ۰ یدلبا یناغع ورملق ُءوالع یهروک ذم

 ورع كنب شم هرک وب هدهنس دا 2 یروهج كيدنو هرودو لکشت تنروهجرب

 ندیغوط هعارا عالق نانلوب هدلحاس بونلوا طبر ههبنستنطلس تسبات هرزوا كمريو

 هدننیب یتلود هسور هلا هنس تنطلس هديابوبو قالا هبهباع تلود تموکح هپ یرغوط
 هدرصم تدم رب ا تدوع نداکع E تراباو . یدشوا هلواةم دقع

 ندهسنارفو یراط لزتت هنیرکسع هسنارف هنوکندنوکنکل بولوا روهجطاصم زاسمهم
 یراع ندهمش ینحهمهلوا رادباب هدرصم هابسح قلوا دسنم یرلوف دادمتساو دادماا

 رو یاو تع_نع هب هب ردنکسا ها سهعلاشلاوحا فاشکتسا هال وا

 هدنرخ لا عسر یسهنس تددنوا زوب کیا هلیاتصخر لصحتو لافغا ینلاربمآ هرتلکنا

 یادزاب ءررهلق لارا نانو مد لصم +یدلنا تموع هنانلسراب انار ین فلج را
 5 نارد راد اق دلش ,ندنکیدنزوک مون هتسمتک همتا رد تا

 دّقع روا كما هنا یرصم هسا مدو دادا ردق ههامقل او کیلا لکو

 دنا نیر یتیداوا نرو

 و اا ا تا کز هدننمضیصبلخت كرصم اشاپرازج هوا

 ثانسودنک هليا ودرارب هحفخ اشاپ اض فسوب مظعا ردص هدسوم سلجم نانلوا دقع
 ترد نوا زو ییا هلغعلوا نیس و ریدق" ندفرط سه بودیا نامرد نصوصخ یت نک

 اشو تکرح ندرادکسا هلنقلخ یسهرنادو یعوطو یرحنکب رادقمر هدنلناو یه ٩
 زدق كسب ىللا ًابیرقت هلقاحتلا كرام باحصاو امعزو اصاو ءالو بودیاتلصاوم هه رش

 رخست یسهعلق شرع ۰ یدابا توطس یاول كيرح هنیرزوا رضم کما عمج رکسع
 یتعیدنل واربسا یردقیللا زوب نالوا یفوسلا ةَ كرانانلو ظفحتسم ندنرکسع هسنارفو

 رادرس ندنفیداوا یضار هکمتک بوقیچ هليا ماست و كرت یرصم ربهلق لارنج بقاعتم
 طارش عاتجالاب رارومأمنانلوا نیبعت ندنفرط لارنج هبلایعومو یلاریمآ زلکناو مرک ا
 نوک ی وک نر کب كننامش .یسهنس شب نوا ذوب ییا كنب نوویدشلزارق ی 6



 خات ٤
 ۱ او صم ] 0 ا 2 ادلع هاب 1

 دللاخشو یشابیهبجو یدنفا ناغعیلهروم یس ادختک ربزوو اشاب وصن نانلوا بصن

 ماست كنهعلف یتحشا بونلوا قوس ءرصم هلبا رکسع ردق كيب شب ترد كب مهاربا
 هضق سکع هدننوکی جت زکس نوا كنااوش هروبنم هنس ینعی هدنسهحنک كنوک ینج هئلوا
 هلبا حالس كرل مسنارف هدهمانا نالوا دراو هلاربمآ ندهرتلکنا هک هلیوش . یدلیا روهظ
 تیرومأم بت هليا باجخو مرش رازه لاریما ینبم هنغیدنلق رامشا یرالبا ملست
 قلا با ی ایم رکن چھا نآ رد بولوا شتا رر زازسنارف هدکدلبا

 هدوربک راپوط كويبو قرفتم هیمالسا و یدلبا موم هنیوزوا نواه یودرا
 یاشیرب و مازما داتفرک یمظعا ردص بکوم هدهراحم نالوبعوقو ندنخیدلوا شملغارب
 نانل و مدرهش نورد .رایدلبا تعحر هرصم رازسنارفو تدوع هماش مظعا ردص هلغملوا

 مدهسدلوا دنع هراج ودق هتفهرب بودیا كنه کنج هدنرلهرا قاقز هلبا هسانع شوج
 بوقح هبنانعرک اسع هلنمامهلوا نکءلوصو هببولطم هجي ندننیدلوا هدنلا نمشد هعلق
 اشاپ ح وصن قره وا هلواقم دقع هلطرش قوا ارجا یعومعوفع هدنقح ییاهاو كمتک

 هج رکا رازسنارف .رایدلوا مزاع هنناحنویاهیودرا بول یرکسعدوجوم یدنفا ناعو

 اهد هجردر, یولتوق ندنراقدلوا راتفرک هتاقلت ولتیلک نکل رلیدلوا لئان هيهبلغ رب هلیوب
 لتق یربهلقلارنج ینادفرب هدنماننایلسو هدنراشای یرکی ندنسیلاها بلح .یدتيا لزت
 کیا كنب ءیدنلقداعصاهبیادناموقماقمونملارتج هلساخت | كنناطباضهسنارف هلکلا مادعاو

 هطلامو هرحشوساو اينالا رلولهرتلکنا یدیا دام لوا هکیرخاوا یسهنس شب نوا زوي
 ایردنادوتق وللثم یرلکدلباجارخا هروجنایرکسع ردقكيب نوا یرلکدابا كرادتندن راف رط
 یحوطو دیدج ماظن ردق كسب ىلا نالو هدنوناه یاغود یخد اشاب نیسح كح وک

 ۱9 1 سا زسنارف نانلآ ورایضیست ابرح یهیناحر هدمب و یدشر الوا Es دوی راو

 كيبیلا ونم لارنج لک تکرح یرضوط هرصم ءرکص ندکد لیا ماست هراولهرتلکنا
 طحق هدهیروس هنسوب ۰ یدلیا نصحت بودا باتش هنسهظفاحم هبردنکسا هلی زیبنارف

 قم هنفیدلوبعوقو تافلت ولتیلک هدنویاهیودرا هلتهج كیاروهظ ابو تلع ًاقاعتمو الغو
 یرجکب ردقكينوا زکلا مظعاردص ندشدلوا شعا نایرطناصق هبههالاسا کوب

 کلم برقت هرصمو تکرح ندماش هلیرکسعقوزوبیشاب یرادقم كيب یرکیو یحوطو
 ترد ینیدزای رکسع امدقم ندنسهفلاط یطق و مور رالب لارنج نانلوب نادناموق هدرصم

 نوجا لانشا یتسقرف اشاپ نادومق كلردیا قفرت زسنارف زو یتلا شب هییشک كيب شب



 ۱ ۱ تاعوقولا ج اتن

 نوا زکس هرزوا قمتغاط بوروا یتوبام یودرا یک ینیدیاب ھل هلق یسودنکو لاسرا ۱

 شوج نکل ۰ یدلبا موج هنیرزوا یمظعا ردص کدوم هل | هضتنم رک اسع ردق كنب

 یعرح یسهنس یا نوا زوی یکیا كيب ندنراقدهلوب قرفتمو لفاغ یک هقباس ُهنس هیمالسا
 ناذوق ۰۰ رابدذبا تداوع هر یرافاوا خرم رلودنارف و شا نال ر نو
 رسا یسهلج هلیرالا حالس هلرت هرکص ندهرام یوزج ید هقرف ندک هنیرزوا اشاپ

 تا اشا نادوبق و مظعا ردص هنیرزوا كنوب ۰ یدتاق ملست هراولهرتلکنا ء لر هی دیا

 هراح هتشب ندکمتک بوقج هلا تکلم ماست قترا هلا یوم لارنح ندنکیدشا رب

 دشار تولا یرلزسنارف نالوا فوسلاهش هلهجو هلواقم نالساب هلکعا نقش ینغیدملاق

 . یاوا لخاد ہرا مالیتنآ رکنع و ییا تدوع ههسنارف دارن اک ندنلعاب
 هنسهظفاحم كانسهعلق هیردنکسا ًافرتم هنیدورو كدادما کیدردن وک كنهطرابانوب ونملارنج

 ندننیدلوایرلهناراک هعفادمهع راتفرک دارلولءرتلکنا دادمانانل وا رکذ هدهسیایدلبا ماتها

 .یدلبا تعنع هالسرام اھم یرلزسنارف نالو هدنتعمو تکلم ملست هرورضلاب

 هریفو تامهمو كنفلو بوط یرلکدلبا كرت هدههردنکسا كرکو هدرصم كرك كرازسنارف

 یراتماقا تدم هدرصم كرازسنارف . یدنلوا مست هدننم یتاود هرتلکنا هللا هللعتلود

 تود ریو رکسع ردق كيب یللا قرق ید یرلمتک بولک بولوا بیرق هیهنس چ وا
 لصاو هتداعسرد یربخ صلخ كنهرصم هطخ . یدلوا دضم ینشرب هقشب ندنهالتا

 یسادختک كناشاب نادوق یللاو رمعم . ردشٌملوا ارجا رلکلنش هلوب كم هدقداوا

 عقد كرلنمەلوكو هجون هناشاب ورخ نانلوا ناسحا ترازو هر هتسهدهع هل وا بولوا

 مظعاردص قرهنلوا نعت یرکسع یلدا مور ردقكم نوا ی هتعم هدنتمض یرلطلست

 رای دایاترشابم هنسهیلخت كنهبردنکسا یخد رازلکنا هرکصیآ زکسو تعجر هلوبناتسا ارب

 ok ملس RP همدم

 عفر هدیلیا مورو هنمظنت و ریثکت كنيرکسع دیدج ماظن هلع تلود هرکص ندنوب
 كرایباهو نالوا هدکمتا طلست هزاج و هناکتت كنسابقشا ولغاط ندیا نابغط یاول
 دیا لصح ینغاروطارپعیا هسنارف ربارب هاسلوا هدکللا ماها و .دیقت هنیرللاصبتسا
 O هللاصم هاک هاب راتل ود هسورو اسور و هحء و موادم هبرح هلا رازلکنا ترابا و

 تقو تقو یراتلود هسورو هرتلکنا هلغلوا معاف هدمظعتو تیرفظم ماقم كرديا هبراح
 هتداعسرد هطاصلادعب و رادتبا هزبحمت ییهبنس تطلس هليا بلط ییدیدحم كباس قافتا



 حنا ۳

 ناکرا هلیرللا لابتخا "کنش صن هللا تاضورعمو دعاوم ولرد ولرد ه هلاماو بالج

 . رایدیا هدقمشلاح هدادضا ٌةرادا هليا طاتحاو مزح لاک تاود

 بولک هديا قرت یخد یلوادعو تمودصخ لرابرحیکی هکدتیا کت دیدج ماظن
 ناطلس هدلاح یفیدلوا هدنزک م یسهلازاو عفر بلک كرابرحکی هسیا ینآر كتلود ناکرا

 نیزسقمراقح هعقور, هلبافطات ید قرطییا قرهلوا نام یلزستراسج ویملح كمبلس

 تلاتساو هدقع را یتواقش هارابرحکب هنوک ندنوک هکوبلاح بولوا یتمتم یلطم لوصح

 هحوضو "هنر یفجهلوا جتنم ییهحنتن اغرب كشیدکوب ندنراقدلوا هدقمراش هغدنلوا
 یجناتسوب هحدقا ینیه هنکیدلبا افعتسا میدقت اشاپ اض فسوی مظعاردص هلسلوا هدسر
 2 یسهننس ییا یمرکی زوب یا اشاب لبعاسا ظفاح نالوا ایرد نادوق ندقلشاب

 . یدلوا یمظع ترادص دنسم لئات

 توقو تیبصع تسک یسرنک دارانو بولوا نابعا ررب هدتساضفیه كنلبا مور

 ید یرلهراح هلیرکبدکب بوسمهدیا نایرج یفینیاک یہنو ما كرابلاو هلیراللا
 رج واهدنرابناح ییا كراناقلابەك ى دراوراهقرفنالبندیس امقشاولغاطهدرب ۰ یدیالکد كسک ا

 تلود فرظو ,راردیا تراق و بهت یاصقو ارقو راذکو تشک قرلوا یشک و رعشل

 هلباقم هسیا رازولبب هریدسک هتیرازوک ییرومأمو ارزو نانلوا قوس هنیرارزوا ندهلع
 یا مس هب کت توانکح هرالص قازواو هرلعاط رورلایعص هدلاح سکع بودیا

 كنيراقاع دارغلبو ندو صوصخابو یشاشتغا كنلبامور هلهجوو . .یدرارولوا روهظ

 ناتسبرص هلغلوا مضنم هننافیوشت كنولهبسور ییدمتو ماظم كنيرلیرحکی طظفحتیمینمی
 هحرک | اشاب ناع یلغوا ناساب یسلاو نیدوو هنیراقدلوا تواقشو ی زارفاملعیسایاعر

 سار هلتهج ینیدمهلوا نما هلهحورب ندنلود فرط هدهسلا شلوا یهاشداب وفع رهظم

 هنوق ندخدلوا دتشفناصءهدام ی یتسمهنغر دن وب هرزواتنداخحم ها یر وهرق نالوا ءاصع "

 كس ترد حرکت هداسو یرا وسهناعم قرهل وا تی ركض مات نه رلادبعیخاقیسلاو

 هنحالصا یییامور هدتققحو هنیرزوا یلاصع برص [یهاظ بونلوا بیر دیدجماظن ردق
 ۱۳ رومامهتسهفاتم کلنآ هلقلوا ظا وحلم ئ وع ههنا خللا كول هشور 8
 . یدناق مانعا یرغوطه ه ردا 9 سەنسز یز کز زوب کی

 as هلیرلربزب قرهلوا شحوتمندنقوس هارکسعو یرلناعا لبا مور

 هدقدنا وا راختسا یرلقدلوا هدقعل رضاحهموج هاوساتسا هبلغل ادعیو هبهباقم بودي !عامجا

۳ TFT ناخ مس الو قرملوا هد متکی یراق OTE 



 ۳ ۱ ام فول عات

ER ۲درو یاقشا ید تنطلس رگ .هدهنعو یساورپ 7 كديدج ماظن  

 لامالام هليا نازنمکس نالوا یرانمشد دیدج ماظنو نایرحسکی نالوا راکفالاقفتم هليا ۰

 . ماظن ندی رلقدملوب ندنیابرا دیدش شطب و یوق منع هسیا تلود ناریدقو ندننیدلوا |
 ید تعم هنردا هلغعلوا هداعا هنصنم اشاب نهرلادبعو بلج هلوناتسا یسودرا دیدج

 . یدلعاط هنیری ولر,
 یباکرس PE ینک ؤم هحتلود روما هدنوردنا كنيراترضح ناخ ملس ناطلس

 هدهحه رمشط بولوا كب دا درک یحنببام یرارسا مرح هحنسهشاد روماو یدنفا دما

 مهاربا نالنید ادخیتک هلا یدقا مهارا یجاح نالوا روہشم وید همتس یلزک

 هدام هنس فا فسوب یسادختک هذلاو ۰ یدیا یهاشداپ دمتمو روظنم یدنفا مست
 دل هدنسهنس زکس نوا زوی کیا اشا نیسح كجوک ایرد نادوق و طقاس ندلابقا وا
 تتاکرس . یدیشلاق هبهعیرا داتوا یاسالاروک ذم یراوسهش نادم هلغلوا طباه هربق

 E دو اد درکو نوجا كبدحا یجنامقح قرهلواتاذر, ندالقع
 SF یبدید قحهداغوا هبالب یتشاب

 محارب ا بولوا هدنفالخ كدیدح ماظن الق اشا لىعاسا ظواح مظعا ردص

 یخد ینأدافا نالوا هتطلس فرطو E RE LT تقاط هللالقتسا و لاقا كنادختک

 یادختک مهار ا و للا كر افح یی رلنانعا ليام ور ةياور ىلع ندنغيدمهلوا رمثم

 شما ممصت هناشحو لاعفا یک قمردروا هدنسلای دوخایو نکیا ردیک هنسیلای هلیا قیاق
 هتاهجوت رب كوب هدناوب فطلت یرلیرجکی هدمهو نیکست یهماع راکفا مه قدنتیدلوا

 هدنچر رب یعرکی زو کیا هنیدزوا یرلسسشنت كنهروک ذم هعیرا داوا هلک روک موزا

 ا بونل اوا لع یدنفا دعسا هداز اص مالسالاخشو اشاپ لبعاسا هلاراشم ردص

 دنسمو | مهاربا نالوا روهشم e یزونیو و نانلوب یساغا یر هت رادص

 مانا دز رابز هلا لالحاو لافا بونلوا بصن ز یدنیا هللاءاطع ندضف لا یخد هتخبشم

 ینطصم رادرتفد و ادختک ک مهاربا نالوا مانشد رهظم ندنفرط یرلفلاخحم دیدح ماظن و

 تاہجو مظعرب قرهل وا لزعیخد رو ردفورعم ود ادختک هسوک هک یدنفا .دنشر

 دارف هع رک هلبا اطلس رهق فوخح بودی ناصع نالعا د ام هتین نکا یدناف ارجا

 کداوبناتسا و هلرانابعا نالوا عمتح هدهنردا هلا اشاب راط یسلاو نور رط ندیا

 بیدأت رال وا هطساو بودیاققح یرلهرباخم هلی قطصمناطلس هدازپش كتبا یرجسکب

 . یدلوا عنام یتقفشو لح كميلس ناطلس نکیا تموکح تمذ مزال یرلهیرت و



 خراب 6 ع

 هبسور رفس عوفو

 هلغلوا قمحتم یسهحرد قلوا ققتم هدحاص و كتح بودیا لاصحتسا ینیلس هب هسا رف

 هسنارف نانلو هداحالاد هک | ددح هب راح هدد هسنارف هال ود هبسور هدیاوا وب و

 کیا لا ور نوجا دس یلاتحا یراملسهدیا موج هناتسهل هللحاس هنوط یرکسع
 نانوخ عفاو هدیناقاخ دح رس هدنناضمر یسهنس ر PE کیا كرد ا قوس ودرا

 برحنالعاهنیرزوا هسور هدقدلوا لصاو هداعسردربخو رلبدلبا التسای راهعلق ردنبو

 . یدنلف لاغتشا هبه رفس تاکرادت قرهنلوا

 یدورو هلوساتسا كتسامن ود هرتلکنا

 زاوا تسود هرانلوانمشدونمشد هرانلوا تسود «هسنارفیاود هرتلکنا

 كندتموقصنیتملقو فلکتیریخأت كيرحنالعا هیهسوریسجایا هرتلکنا هلغلوا رادیاب
 هدلاح ییدعا تقفاوم هراتروصو هبنستطلس رار هلا هدافا ینغج لوا نماضیدادرتسا

 هلاتقو برح هلقوس امن ود هلوساتساو تموصخ راهطا هب هبلع تلود یخد یلود هزکیا

 تیافب هدهاشداب دز ینادافا كنسحابا هسئارف نکل . یدلبا نایب ینکجهدیا ترشابم
 "ءانب ۰ یدمللق راتعا عمس "هلاوح هنفلاکت كنسحابا هرتلکنا ندنفیدلوا رثّومو رم
 بودیا رارق هدنسامنود هرتلکنا نانلوب هدهطا هجزویو رارف تغب یسحیابا هرتلکنا هبلع

 هموقم هنس تیاهن كرديا لافغا هليا تارباخ ین راظفاحم زاغوب اراظتنا هیاوه قفاوح

 نالواترابع ندتورقییاو ناتقرف یکیاو قابقشبو یلرابنا چ وایکیا نوک یاربب نابرق

 هرغل و روح ندهشاطلسهعلق قرهلوا ناشها شتآ هليا اوهسودلر يلتوقیسامن ود زملکنا

 دحا مد ی دد ع ياو قارحا یندرد ندنتفرف هعطق قلا نالوا زادنا (E ا

 ۱ یمشد 4 اع تخیاب .رابدلوا زادنا رک توفک هتهاکشم رلهطا لزق هرکصندکد تا
 بس و كوس كب ه یلاها كرکو هتل ود درک تفکو ندنغب دلوا قوسسمربع یدورو

 ودق A OR ندنیوک یضاق و هننورب یارس ندهلق ید 4.لوا مزلتتسم یشهدو

 ٠ تعرسو انتعا هاغلاقوف هنخارخا و زیهحم كنوباه یاغود و هنساقنا تاماکحتسا

 دیدح هرزوا قیاس دهع هليا ولهسور هللاسوا ری رقترب یلاریمآ زیلکنا : یدارتشوک

 هنیراودنک "ةناما نویاه یامتودو قمنلقدرط ندلوبناتسایسحلنا هسنارفوقملوا هلاصم

 یتامجرت هناسرت ندنکیدلیا فیلکت هی تلهمتعاستردیم کی یتا وبق كني راط رش قوا ماست
 كتو اهیامن ودبون وا ماعاهنسامن ود هرتلکنا یدنفا قحسایمهجاوخ تاضایررومشمنالوا

 ی ی تا ی اهم دوس د



 ۶ ۵ ۱ ۱ تاعوقولا جات

 ندنندوع نا ۳ یدرط كانسحلبا زسنارفو انلاو یط ا ییا

eیسەقاس ةدهاعم هسور هاشلافک كل ود ءرتلکناوقْاوا ارجا هليا نیمز تسانمرپ  

 هلایوم "یدنفا قرەنلا تلهم اهد نوک چ واو قرهلیردشل رارق هرزوا قمناق دیدجت
 هدعجشت ین یلاعباب رکو ینویاهنیبام رک ینابتساسیسحلبا هسنارفنکل .یدلیاتدوع

 . رولببهدیا قارحا ین رال ع ضعب كلوبناتسا هسا هسباب نوسلوا فوخ بجوم یلاتجا
 فرتررضرب كوب دیهلع تلود ندنوب ..زدهدقعاپ ءاضق فرط فرط شد باد د 1

 هلواقم مظنت هنابولفمو تقفاوم راهظا هدیولقروق هدنسیک زیلکنا هعطقربنوا قجا زمنا
 ناییوید ( رولوا مزلتسم یتسومان رک كنەنس تنطلسو ییهصقت ری بار
 هنلاربماهرتلکناهلفلوا بیوصت نیرق هدهیلع تلود دز تادافاو نکا ماق هلاح تقیقح

 یدنلق راک ذت یفجهمهلوا لباق هلاصم مظنت هقدمقح ندنزاغو زکدقآ و لاک

 کوس روح نف م یه کی بوناوا عضو توطزواجتم ندکی هنیرللجاسلوناتساورادکسا

 هبرح .راولهرتلکنا هلفلوا شل راپ هنهاکشس شاطکشب یدیا تورقو نیتقرف یسژکا
 یرلکح هل دز یخدیرلودنک اس راهتیاراسخ تاریاهمنصضع هدرردقتیرلکدایا ترشابم

 هدن زاغ و زکدقآ نالوا هدقمللف مظنتو ددشلآ هلتهج یرلقحهلوا روب هندوع هلاعالو

 كنيرادورو هنهاکشب لوبناتسا هلغلوا یرلتآر ج عنام یناعلاطمیرلقج هلیتوطهشت | رب ندیکی
 هعصق یا یرلکدتیا دا هحدقاو تعحر یوک ینکیا یعرکب كانهحا یذینعل ی وا

 یرلشیرکی رلهدقجنکل .رلیدلبا مورخ ندزاغوب بوغارب هدنکوایسپال یرلتبتقرف
 هاکلدبا رادهتخر هلتلکیخدی کر وصقو قازغا یر دهن تا تیل ا

 مهاربا . رایدتک بولیکچ هرکص ندقدلوا لوغشم هلیا تاریمعت هدهطا هجزوب تا
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 لئام هنسهقشو راز ی دا یاکرس و یدضا مهارباو ا

 یملسناطلس هدلاح یرلقدلوا لئاقمغ هتسلردنح ول ک كرلزىلكنا هلا تافتلا هرلولهسنارفو

 نالوا نمک یاتساس لارنح یریفس هسنارف هلغلوا م ولعم ی رلکدمهدیا عانا

 هلوناتسا كنيرل ك زیلکنا هرلناسلوب هدرابعوا راس و هیاغا ناول یساغا رچکی
 ۳ ندنکدلبا ارتا ما خر وا وللو ردهسززوا نويد ب ناکرا ی

 قفاوم كلوب مدا قوحكي ندنفبدلوا شلوا لصاح هموم تموصخ هدنقح ملا راشم

 "البصف هدنحشرات یدنفا صاع هکر دملا ثدحتتایاور ولردو شم اداقتعا هنغیدلوا تةبقح
 كما هقاخا ىهاشدات بولوا ندالقع و نداقنصا تاوذ کلا تلات هک ونلاح و

 : كامل هدیاطشت اساسا هکر دقو یرگسع رق هن تساند مرتلکما ) بولوا نارد یا



 باحا یک یدنفا مصاع طقف بولوا هش هدنفیدلوا لأم ی لاوقا كنازنکس ثاطرو

 زا ها غرا : ٤٦

 1 ea راتخا یمظع رطخ وللثم كمعا E O ار

 تراسح هلقلبالوف هتالاح هقاعلا مخو هلو هل كرلتلوا لد هداس كب نوسروط هل وش

 A هاداسف مح ییدک | كس اىتساىس « دانسا و هلع یار ۰ رد راکرد یرلکح همه دیا

 : ردحعلیاح یسریو دوحو اکو كناذرب نالوا ندلاکو لضف

 نو اه یودرا ج ورخ

 مظعاردصیدیایسیدبنواكترام هکی وکی نم رکی كنمرح یسەنس ییا یعرکیزوب کیا
 بت صو باحصتسا یفلرش E هرزوا تلود هعدق هدعاق اشامهاربا EE راد سو

 را ا ول هب هن ردا فو ؟,ینچوا ك رقص بوق ج۳ رج اشا 9 1 یالآ

 . یدنلق ملست هتطش و تا تسد تان یخی میگم باتا هننلم اقا

 عبادناخ ینطصم ناطلس سولجو لالتخا عوقو
 نا ملس ناطلس ند شرب یک كن والا عسر یمهنس ییا نیر زو ییا

 ۳ هحور یالصفتو باسا كن و هال وا عقاو یمهعحم هدام یرلعلخ كنيرلت ضح

 ا وو ییز یر ین لاراشم زار نوت قاب
 ۳ هوم یک اتسع یذیا نادهتکلو فیرط هاشدایرب برشمرغاش ملسو ملح تباع

 3 راکهشماو هعطمو هناحم ورابو هناخهسدنه و كمرب و ماظن دا هناش وطو كم ا

 ۰ راتمدخهلوسكب هتامو تلودیک كماداحا راش مزاتسم ییرّومعمو تسدمولاثم یرلهناخ

 17 دوحوو فالتو وح طه تای هدهسلآ شکلو ربا یخدهحاخ و شللا تشت هنسارحا

 ۰ نانیدیا لک أم ینسهفولع كرابرجکبو رابرجکی الوا . یدلوافده همال ماپس یرلنویاه
 ۰ هماوع قورع یک مازج ضم وللتم ینیدلوا یرایوق نمشد لدیدج ماظن رایجدارپا
 ۱ قرەلوا منم « هرلن | یخد رانالوا روطفم هک اشک: ربغ یرحکی نالوا شعا تبارس

 ۱ ی اتسع ۳ یدیا رارلبا تسسن E راردیا نعطو نعل هدیدج ماظن اعاو

 . هداسپولوا دودحمو دودعم تلود لاحرو رودصو املع نالوا نطفتم یتموزل كن همظتنم

 ا هدنفالخ فرط اوم یرلتابعا یلوطاناو یامورو ناکراو رودص ناصعتمو ارزوتاحول

 صع ناذفتتمو هتفلآ هلا قوشو قوذ یرات رضح ناخ ماس ناطلس صوصخاب . رلیدیا

 مدرلهناخلحاس قان وقو هدنرلر رسو هدراباتهم هدنګازاغوب هلتهج یرلقدلوا ورب اک | ید

 كرلنروک یرلش هغنارفالا ضعب نالوا ندنسهم دیدج ماظنو یتهافسو برط نالوا



 3 تاعوقولا خاتن

 یار EIA ET یرلتموصخ نالوا هد فو ناکراو بصعل

 را سارق ی حح بوسریو تسها نادنح هنلاحر هملع قبرط یرلت رضح هلاراش» رای رهش

 كناملع رودصو رذام طس تلود ناکرا تقو ینحهنل وا قافتا دقع هعفد ای هلا

 كرامدا نالیند رودصشیا وہ هدنرلکدتیا ضرع یتسملوا رک ذت فارطالاب تشک هلعح
 نکشملوا یطاعت همانقافا لاحرد هلفمروسب رادصا نوباه طخ وید ردلکد یث یجهلبب

 ناکراو بونادلا هرازسنارف هنی هعفد یجنکیا و هنیرالبا البتسا هرصم كرازسنارف ًابفاعتم
 كن واهسوروهنسک هلوبناتساكنساغنود هرتلکنا ىش |قافتادقع بوم هلکیدیز وسكتنطلس

 رغم یسیرنک | كنلاجر هیملع قیرط ینم هنفیداوا ببس هنسلیا البتسا هبیاقاخ غالف
 تردق بابرا كر وفغم ناقاخ EE رایدیا ضرتعم رانالوا قوقو ههحراخ روما و

 . یدغو قداص نعمر ندوطسو
 لوا هنس چ اقرب هکردشملوا عاتسا ندقونو باح ا ضعب فقاو هلاوحا كنقولوا

 تباهم كناشاب نتسح كجوک نانلوب ایرد نادوبق نکیا شا لکت یتبعمج داسفرپ
 یناسحاو ایاطع طارفا كملاراشم نادوق کو رووا تری عنام یرادتقا و

 كبش چوا قرەلوا یارفنو ناطباضیحشوبلاقو یراشواح هناسرتو یقتلخ یسهرت اد هلبدس

 ناطلس ید كنسودنک و رضاح کما ناح دع راثبا مدنسهداراو يا رکشع ردق

 كملاراشم .یدیایماظ یحهدیا رابتخا یتلراک ادف ولردیه هدنروغا یرلت رضح ناخ مس

 تاقیوشت كنسانرق ضعب هدنسولجیادتبا ندنفیدلوا بسانتم هلبماقم مکح یتمح صو ملح

 2 ترطف دد ن تقو 1 ن تا ییدلیا راهطا هاساعحشل و

 ینیدنل وا لصف هدنح رات اشاب تدوج . .یدشلوا لئاز ندهماعبولق یتساسفوخ هلکما

 سکعلاب نوسروط هلیوش یرابیدأتو هیبرت هدنرآ یرلکلشکرس كرابرچیکپ هلهجو
 ناسرد نماد هدهنتف اما یسهوع كنافطصح ناطلس هدا شو روللو هدهع ونتم تاقفطلت

 هسیازلوا چبهو ندنراتازاح نکشمراو هت وب هبت رم هدنراهعقوءهنرداو اشایراط یراقدلوا

 ا یهاط یدنا ها ءاطع نالوا مالسالا خش هدزب یدرلیا تانتحا هاس ندنراءفدو درط

 TE ندنرلجوص دیدح .ماظن رار هلسملوا ندنباحا ىوقتو دهد

 زوریسن ردرودص نیرحتمیدیا دارشا شع ت وم ندشداوا هدنالخ فرظ ال نکیا

 ندهغاب ف نانلوب هدنملع ملس ناطلس هک ردشملوا عاتسا ندموحیم یدنفایهاط هداز
 افخیمارحم كم ییاهدنمان كيلاصو یدنفا سر جرخم ندنفلادخیتک هنیزخ یرایضعب

 ضمب یفانم هتفالخ ماقم كدیېش رایرهش بورووک هنیروضح كپلاراشم مالسالاخش
 . ردرلشلایوتف هنیرزوا كناو رلشمریدتا تداپش هنلاوحا



 را ٤۸

 ۲ همانا وومنم نونل وا" تیرفت E 0 لب طلسم ییا بسر ویش 1

 اامدقم اشاب یسوم هسوک ماقمکاف رطدلوا تازاراد لصاو هداروا هدلاح یر دقدلوا

 سارا نازورف یوادع نا هدنقح تلود ناکرا ندنغیدلوا شمایعوا هند ات نیت

 ۳ 12 راک نوا با تیک شیمی" ا هدننوحدم فق نورد
 . یدشمنلقداعصا یا ماقم ر ردهدا رب تناطانل هلسملوا شلا لابتخا

 ین همزرش لاحردو تلت نسح یهنتف تعم نالوا هدقعل رضاح ورم هندتف و اشاب لنعامسا ظفاح

 .. هدقلو تروص هلو یالوص هلا هحو رشم باسا . یدذلبا لوخد هقاقتا او ناغطو

 کد هرقو قج ەل وق دیدح ماظن هزلل وغءرق e ندنجورخ كلو اه یودرا نک .ییا

 نانلوابلجو بر ندنسهراس لحخاوس دل زکدهرقو ندنوز رط نوحسهظفاحم یزاغو

 . هلفلوبعویش یرلثداوح كج هلریدک یسهسلا دیدج ماظن هنیراقاع عالق ردق كيب یکیا
 هنده ینیملسم جا هتسوب قرهلوا لوم یسهفااط یاهو هنفیرش نیمرح صوصخابو
 هلفلوادراو یرلربخ یرلکدلبا تدوع ابو ندهرهطم هضور ترایز بوم وق هیهرونم

 فداصت هنیداجما نامز لدیدج ماظن یرفس رصم هفام عم . یدلوا دتشم راکفا نالغ

 هعفد و هدلاح یرلقدلوا نفع و قوس هب ب ردنکسا هدننعم اشا نادوصو هاکع نکشما

 یساملوا فداصت ههمسز ةعلاطم راد هنیرامالردنوک هنیرفس هبسور نالوا مهم اهد

 یرلنابعا لا مور و یسهفاط یرچیکب یسبجترب : ردیعیبط یسلوا ینبم هبهظحالم یکیا
 یسهضف زارتحا ندنع وقو هلخاد هلناقم رب ندنشدلوا یراناح نمشد لدیدح ماظن

۳ ۳ a a i تک و ۱ (4 ۳ 

٤ ۰ 

 ندایقشا لوبناتسا امعون هنیرروا یراتعرزع هلا نویاه یودرا كرایرحکی ییجنکیاو
 ردک رک قلوایدصقمیسملق ملست و میدو هدیدج ماظن كتنطاس زکسعندنفج هلوا شمللق هلخ

 < : ا لد واهن عوقو
 3 ۱9 ینلرا انا یخ شیوا كن والا عيبر یتهنس یا ی را یا كس

  یسهسلادیدج ماظن هز و تعجدقع یرلقاع, كنيراهعلق یزاغوب زکد هرق رک ذلافلاس
 هتتفرب هدنمان ینطصم یغاق بودیا تواقش یاولمفر هلهمدمد زنا لوبق شلردنوک

 رومأم هنیربمعت راهباطو ییکصاخ لیلخ نالوا یرلخا كردیا باخت ا نادناموق یزیکنا
 دادعتسا هدفدلوا لصاو ا یربخ یرافدلهزا ینیدنا دوم زلکنا قناس سی ۴

 5 2ا ناطاس یفجهلوا زونناعاخ تار كنهرامشوب ؟رظن هرهشو ساق

 سبد ییراهبراو تیدات هلق وس رکسع رادقمر, نددیدجماظن هدلاحردو غسلس هو



 ۹ تاعوقولا جات و

 دعاسم کتا تدالج رظن فطع یرانویاه جاع كيلاراشم رایرهش هدهسیا اشیا
 نیک وکو د ناق هکدانید(زکسراسق هزب هدمهو هزکیدنک مهمدا نامآ )و ندننیدلوا |

 هبا اشا ماقمعاق نالوا هنتف دجوم ندنرلقدلّوا رصم هدنیار یسلروت كشيا هلتلوهس

 ینصوصخ ییهرو عفد هليا ریبادتنسح كنهنتف تیم ههنوخ نانو قاشا دیه رکن آ

 کز باحا نالوا شیدنآ رود ینفجهلوبعوقو مظع ل لالتخارب کولا رای دابا لمح

 ادخیتک هسوک. هک یدبا ردیا لش : موحص اشا هدد تح . یدیا راشلا مزج ورب دق وح

 هلکشم تانداح زما ردیا عاتسا یهعقو یدنفا دبشر_ ییطصم نالوا فورعم هلکعد

 ینلاقص نالوا ترابع ندلق نوا شب هرزوا ینیدلوا یسهرومشمو هفولام تداع هدنروهظ

 مزب اجت بورضاج یتسادختک ءرکص ندکدنزک تدمر, قرهریدشیراق هليا رکف" لمانا
 . ینکودیا ینکی كنشاب جشآ ید وا و لاّوس وید ردمراو مدآ رول ىى اق ەدەرئاد
 مالس هزملغوا اغا شات ی ابق هليا بلج هنسهطوا نییام ییئاب یجشآ ءدک دلبا زا

 هنسارجاثن | هسیایدنلوایعا هنره مدمشراق هبیلتوس هبیتانب هکردسولعم كنهماع مردیا |

 هراب نوا فراصم ضعل هملغوا یدمشو مردیا اجر یترادا هبا هلتهج وب مدیا دق

 یگابق یتسیرب و اطعا نوتلا هبروط ییا ولم هلیا ینوتلا زیدلیپ ددع رکیب كرید ردمزال
 لاسرا وید نوستیا ميزو هنیرلحاص زوس ناناوب هدنتقافر یرکید و نوسلیا قلجرخ
 ررض اکا دز رداباب مزب ادختک هسوک هدقدلوا لصاو هیاقشا رلنونلا وشا ۴

 تاح نایرک صلخت هلتهج و و راشلا هداعا ینیشابیجشآ هلسباوج نوسلوا شرتسم رک

 . ردا و

 یعومت سلج هدلاعباب قرهنلوا بلج املعرودصو یدنا مالسالاخش ینوک یلاص

 كا قبرفت یاقشا تسمج هليا تحصن یارجا هحنجوم رارف نالبریو بول وا دقع
 یرزوا ماشخا موقحو یدلردنوک هزاغوب ینطصم یجاغزق. ندنایرحکی دیدانص هدننمض
 برطضمو ردکمتیاغب ندنلتق كناغا للخو كنیدتقا دوحمیناط؛اض كراقاع لردیا تدوع

 روتسم هلا حفصو وقع نماد كهورکم لعف و ندیا روهظ نده رکسع داحا قرەلوا

 شح وتم نددیدح ماظن نالوا تماقا نیشنهمىخ هدىلاولوا Eo تارو ىس

 . یدلیوس ینررلکدایا احو یتسملکج هنیراهلشق كنهموقع ركاسع ندنراقدلوا

 ما نوچیسملکج هنیرلهلشق كدیدج ماظن قرهنلوا ضرع هنویاه روضح تیفک
 كن هموقح یاقسشاو لافغا هجردر, تلود ياقدصا هایرلترضح میلس ناطلسو یدلری و
 یدس شبا هلروصو . یدنلفلاتحا قیرط "هنارا هتىرلملا و ریس یک یرلکدتسا
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 عات 7
 همو ندنفرط اشابماقمع اقو لصاوه هناح وطاقشا یماشفاهنشراهح نکدوشلوا ۳

  شلردنوک ربخ هراحم وط وند رلن وسلوا هدندق هعفادم نقاص ردلوا هلعاما دام

  نایرچیکی عمو راذک هلوبناتسا ردق هحاص هلغلوا قحلم هیاقشا یخد رلنا ندنخیدلوا

 . یرلقاب هعلق . رلیدلبا رارف هدنافطو ینب ماقم بوراقح یراناغزق هننادم تا نالوا

 ا اا دارك راو دلوع نکیا ترابع نيتك ردق كب
 مهار وا اع دقع دلا یاب رارکم رحسلالع یوک هبنشح . یدلوا لماع

 ۲ لو یرکسضاق لیامور زعا ردیا دارا یتصوصخ اششاهعفادم هلبا دیدح ماظن اخ

 یهتفجن داحا هليا ینمض قیدصت یخد نیقفتم راسو زاغا همانشد ناسل “هلاطا نیدلاسمش

 ۱ :ادختک ارا هلغمقىح هن ادىم هتف قافلا نانلو هد همش لک ردق هه یدمش هلکع | زاب

 . هیابقشا تم رارکسعضاق هلیا مالسالخشو رایدتک بوشواص یدنفا هاربا یحاحو

 فا مھاربا یاحو ادختک مهاربا و یساغلاو عفد الك كديدج ماظن . یدنلق مانعا

 ۴ لکو سر و یدنفا نسح لکو کد كيدما ینسامو یدنفا دما یتاکرسو

 1 اخ مدلاوو ك هک یشاب یحاتسو و یدنفا کی ما هناحم رضو اا یفص

 اا فلطللادبع ىلا ناق نالوا رومأم هنیراخذ كديدج ماظن و اغا فسو قباس

 نکم تسج لالحا هقذعلوا هدعأسم بولوا یرلبولطم كنهغاب ةف اط یرامادعاو لتق
 o هدابقشا عمتهدبابو و انا هنو اه روضحندنف رط اشابماقمع اق ینح هسهلوا

 / د ندشیا شبا قترا هلغملف راعشا یییدن وا لاحعتساو دک ات یخد ندنناح یدنا

 1 یا یدلوا روح هتقفاوم راهطا نوما سه صلح ملس ناطلس هراع ندنعبدلوا

 ۳ ید كناود نالوا بلطو نالعا هلسهطساو رللالد یساغلاو عفر هلدیدح ماظن هلع

  تدوع ندجح زونه انا فاسو طقف . یدنلق مادعا بوللوا تسدرد هدرب رب یر سه

 . یبم هنفیدنلوب ندهملع قرط ید یان ناق و هنکیدلیا برش هنیرافرط هنوق كردیا

 | هدعإ بونلوا هجوت قلناریمریم هلاموم بانو بونلوا ین هبهسور ید یسکیا

 3 . ریدنلف مادعا

 رحم نکبشلوا برقتم یراعوجر هتعاطا هرئاد و لئاز یرلتدش كناقشا یاسر
 ۱ 7 زاج تبنما ندمیلس ناطلس هرکصندکدلک هبهجرد وب تحلصم مظاعا نالوا هنتف
 .ردق كيب ییا و یدلریو رارق هتنطلس لدبت هلیرالا ترداسم هیهفخ تا اقلا وید

 ء یداردنوک هبیاعباب نیلحابص ینوکهعج املع رودص هللا مالسالاخش قرهلوا قسفرت
 قرهلوا داّوفلا ح رشنم ندنلوصو هدصقم قده كنتدسفم كندخ اشاب یسوم ماقمماق



  2 E Oجات الوقوعات  ۱

  1ناطاس برق هش تعاس هدعب بوزو تع نع هل واه یارسمرح هرورضلاب هدقدنلوا

 ندقدنل وا ارجا تعیب مسرو یدلوا تنطلس ریس سلاح یرلترمضح عبار ناخ ینطصم

 . یدنلق ابا یخد یمسر قلمالس هنفیرشماح هفوصایا هرکص "

 اشاب قطصم دادملع لاوحا و
 هدقدلوا توف هلبنوشروق یادفرب یلغوا یلکنسرت ینابعا قجسور هدهقیاس هنس 3 ۱

 تطاس بناج طقف بولوامنف هنیریرادقاریب ینطصم نالوا یناعا دارضرازه ندنناقلعتم _
 هناراکتعواطم و تردا ههنس هدعاسم لاصحتسا هل ید رضحم ضرع ههنس 1

 هجوم هلا راشم یلالا هرتسلس هلترازو هبتر هدنروهظ یرفس هبسور هکشا کر 6

 نالوبعوقو هنیرافرط یوکریو لبعاسا ندنغیدلوا ندنوطسو تردق باحا . یدیشملوا "
 هنر ط توام یودزا ملا شدوا کما راح هناساافو همقادم قشم تا
 ناملسمشوبح تیوقبجوم هازدنا لافتسا هلآ یراوس فامیل: هد رق هل

 .هفدل و بلسنم تلود تسما نداغا ناول نانا وب یساغا یزحک هدودرا هدنروهظ

 یساغا E هحنح وه هلکعا ح ونس هبنس هدارا هنللدشو فرض نیم 13

 .سولح فقاعتم ی رتکدریدتیا اها هلنا بلغت یوزابروز نایرحکی هفاط نکششلوا بصز 1

 مهاربا مظعا ردص هليا كيرح رک روند دنا ۱ یوم یاغآ هلدلوا لصاو تر
 م یلج یطاحم زاغو هدقدلوا 3 هلوسناتسا رخو . یدتیا رو هرارف یناشاپ 3

 نوناهیودرا گر یک ی جن درد یر 9 5 عید قرهنل وا صن مظعا ردص شاپ

 ردص هلتهح و و ریکلاد ندنلدبت كنرادص اشاب ییطصمرادقاریب هدنل وصو ههرتسلس نالوا 1

 هنناح قحسور هلا تشرد یور هئارا هلغملوا ریکیاح توادع E هدن رلهن ابم هلا ددح 3

 ةورف ساسلا هنشاغا یرحتکی هلیدصقم فنطلتو ناما هلا داشم ۰ ىدا ماد 8
 رابرحسکب هلکیرحت كل ودناکرا ضسب ندشنیدلوا نادنجدص یاضطووتع هلسلا ترازو "

 یدنفا نمار ندنلاحر لس ناطلس .رایدلبا مانک بولهراپو ماق هنهلع هلا راشم هرکوب
 تلح ندنفرط اشا رادملع تورا شعلوا دعم هليا لق هف رط رر یدنفا جیو ۳

 ماس ناطلس ید یدنفا بلاغ سد هاب | یدنا قصر ES ر زوو هنیراقدنلوا "

 ,سرفت یکودیا روصتم یمارجا هبردغ "هلماعم هدنراقح هلتهج یراکودیا یرارادفرط
 رادملعو رارف هقحسور ب نوکینبدللهراب كنساغا یر چ یدرلن | یک هنب رکھ

 تفک ٌءهدافا هملس ناطلس هعزعلاب هنویاه یارس بولا ینقاط املعو یتااحر لا بانو

 ۱ ریادتسا كلالتحا هدلوتناتسا . یدشلوا ربقوب و مظعت هلکل نگو فرش یاولو 3

i et 24 



E 2 لو ۳ 

  ERغنا ۱ ۰
 ٠ هور و هسنارف نکیا هدنحما نارح 5 نواه یود را . راب دنا رارف هدنسهب ام اشا

 هکراتم هدننی ولوقسم هليا هلع تلود بونل وا هاصم دقع هدتتسلس هدش یروطا رب يا

 یدام درهلب دنا رومأمیدنفا بلاغ قیاسیسر هلغمنلو ط رشید یسعلوا ا اقاعتمو

 هرزوا قلوا نهشن اتشم یخد نواه یودرا . یدنا وا هکراتم مظنت هدنرخاوا هرخ الا

 . یدلبا تدوع ه:ردآ

 هب رب هب رام
 ۰ نفس هعطق زکسنوا اشا ىلع یدنس ایرد نادوبق هرکص ندنتدوع كنیرابک زیلکنا

 ندننیدلوا شمتک هنفرطرصم یسامتود هرتلکناو ج ورخ ندنزاغوب زکد قآ هليا هبرحب
 یسیزک | كنهمالسا نفسنکل ۰ یدلبا زاغآ کنج هلساغود هسور نانلوب هدهطا هح وب

 . چوا مان هیدوعسم ینیدلوا بک ار كناشاپ نادوق 9 انوغ قرەلاق هدتن راق
 ۱۳ کی اه یک ار قاق ینیدلوا راوس كکب هنادوق هليا ولرابنا
 . .یدایا ید یسک هنادوسق بوشلاق رثا E نکلی E اعفاو . لب دلبا

 یهطا هچځوب ندنفیدلاقری راتوطرابا یخد هدنرلهنیفس وقسم هدهسیا یدلوا راتفرک هنمشد

 . یدلتروق ندهرصاحیزاغوب زکد قا هلتهجوبو رایدلوا روبح هتعجر هبهفروق هليا كرس
 ۰ نکیا مانا مولعم یفیدلوا لوقعربح تعاحش ییدلبا راهظا كهلاراشم نادومق هک اقح

 سیو هعقو یی یراخروم كنبرصع ندنشادلوا قفاوم ربغ هتلود حان ینرشم هن ادب ول

 1 هقش «ردرلشلما نابرق هنش رط هنهادم ینسهناراس ناح تامدخ هداز یاشو یدنفا مصاع

 ۱۳۲ ا تلوذ و نيد فلمدآ یزاترب هلیوت هلس هسل وا یغلانف هدراصوصخ

 . ردلکد فاصنا قبال كحملا هعاضا ینغلراک اد

 ۱ یراطاس هبهب ردنکسا * كرازىلكنا

 ۲ نداد ,i و كلا قمح هرکص ندقدنازا ذادرتسا ندرلواهسنارف

  طبض ییهیرصم هطخ هلمادقا یوزج ندنراقدلوا شع وط لا ندنّرلکب نمهلوک ضسب
 ۰ یرکسع هرق كيب زکس هدنرانورد هدیناخ ملس تنطلس رخاوا هلیدبما یرلکج هلیبءدیا
 اود هرتلکنا نالواترابع ندهلقنو هبرح نفس زواحتم ندهعطق قرق هدلاحشدلوا

 ۱ لغ ااو یسلاو رصم هدهسیا راها رخست یدشر ًاقاعتمو یهبردنکما “ةت

 .دیشد الوا ندنغیدناوب شعوق هناوپ یبهرادا هقدلوا هليا هیبرتو بیدأت یرانهلوک اشاب
 1 ودیا ریسا یردق زوب قلا شبو ریمدت یراولزیلکنا قرهلوا توطسیاع هحاهم هنیرزوا



 ۱ 3 ۱ ۱ تاعوقولا جات ۱

 دقع RAR نهمفادم ۳ لومأم فالخ رازلکنا هلک | هرصاحم یهیردنکسا هدعل

 . رایدلوا روبح هتداوع اول طثارش

 یاتناخ دوم ناطلس سولجو هلخاد تاللدبت
 هرداصم هعغدیباهدشاس صع یناکلتفح ثورومندندادجاوابا كناشاب یسوم ماقمعاق

 قرهنلوا كرت هدنسهظفاحم یتحهنیا هدیدم تدمو وفا هیت وسک هک بول وا

 یتوادعو ضخ نالوا لصاح هدنقح تلود ناک را ندشیدلوا شعلوا رقح و لذت

 ماجا ةعلاطم و تعراسم هماقتنا ذخا هدنآ یدک تصرفهلا بوسهدیا مظکو مضه
 هسف تارهوحم كرلل وتقمو شعا تارح یخدهتسهعش هدام تنطلس لیدم هليا راک

 یتجهلاق هنا كنسهنان وململاعفا هدهسیا شا سالتخا "یشهحلخ ندنسریثک لاوماو
 هلیافلکت یتمادغا كاملسناطاس یمانرق هادیدح ءاشداپ طب روعشلابولسم هاسهشیدنا
 نوجمایسودنک قترا هدریدق"ینیدلوا رساحتم یخدههورکمراکو و هنیرلک دلک هدیاقبآ

 .كملکح ندشیا یتیم هیدن و یعوزح ی هدنناکمازیح تابح نانسی رک راک

 ی کیكنیرخ الاعبر یسهنسیوایرکیزوب کیا ندنکیدلبازاغآ هیافعتسا هلششت هنیرببادت
 هدهسور اشابیمومو داعصا ه یماقمم اق ماقم كيهادج هدازراوسهشیشاب شواح ینوکی جدرد

 لزع ید یدنفا هاءاطع مالسالاخش هرکص نوکنوا یدنلوا داعبا هرزوا كما تماقا

 ,یرحبم ها اقلا یراراداوهكلوزعم هدقدنل واداعقا هاوتف ماقم یدنفارع هداز ى

 رارصا هللا بلط یتسهداعا هتماقم هت كتدنفا ها ءاطعو تدا مد عفد _ یراطباض

 *یفم هشزرزوا كنوو یدللقررق هدتخشمدنسم ین 351 یسترا هدرورضلاب ندنرلکدلبا

 یتلماقمغاق كناشاب هادم هلع ءان یدلوآ نادنحدص یلالقتساو دادتسا كملاراشم
 ی در دتیایصن ماقمع اق قرهلوا هسناتهعفد یاشابیموم نالواقفتم نیزسقمراو هک یو

 لشاب رابط ندیارارف هعرق هدعب بودیا ناصع نک کیا یسلاو نوز رط هدیناخ ملس رصع

 مارتحاو روب لنا هک هلوبناتسا اروم هنس هان تب وسم نالوا هدیدح واشر

 همّلس ناطلبسو تننط تح نکل یدلوا ماقمغاق ااو اوا زرو ا
 تاغا یلاحر ودرا هاسهعلاطم ردیا بشن هتناهاو ردغرب داش هلغلوا ندنناحا توادع ا

 اشا راطو داسفا ی راس د هليا مظعاردص هدننمض یفدو عفر بولوا ترطضمو ن

 هعلاطمرب ود زک هنوناه یودرا هدازراچ ءانب هقباس یارجام هگدنل وب هدنهاقمعاق ماقم

 ,ندتل ود لاحر هلیرللوا بایرفطهنارزع .هدنمرع وا یعرکی زوب کیا كردیا داحاو عارتخا "
 . یدلبا التعا هبیماقمُاق ماقم یدنفانطصم لینک |



 غرا

 هنأت هعقو همدقم

 ناطلس رایدنفا نماروجسهبو نیسحن و بلاغو قیفر نالوا ممتحم هدنناي كناشاپرادملع
 ۲ ۰ هیاشاب رادملع ندنراقدلوا یروفنم كرصعةبلغتمو یسدیشکر و هدیدناسحا كميلس
  یندلوا راستفرک كنهلع تلود هلعلخ كناو دادعت ینمراکمو نساح كعولخ رایرهش
 ۱ نکآ رایدلباعاتقا هنتصوصخ سولج داعا تبقاع هدیاهدیا داریاو نایب یاصمو شاهتغا
 ۱ . تکرح هروک هنساضتقا هکدشود یسهرص هلیسلوا جاتحم هنامدقم قوچكپ مظعماوب
 ۱ یذنفا جسهب هدهعفدیجنکا و یدنفاقفرالوا ءرکصندقدنل وا ممصتوبتر هرزوا ققلوا

 ۱ هلخادم هتلودروما كنهنطلسلاراد هبلغتم بودیا لولح هتلود نابرقمو بولک هلومناتسا
 ۱ ۲ یاقدصا یراهلاغم هدهجردكمنا باس یرادنقا هنلرع مالسالاخشرب كنهناهاش تاذو

 ۱ نارزاهنس ؛دعاسم هكا نوزحمو ردکم یناشاپ رادملع هلصوصخو نود یلود
 | شیرعاوناكرهید ردرظتنم هبیهاشداپ نامرفماروهظورضاح هیابقشا بیدأت هسیارولیرویب
 .  حمطمیراداوف قوشموب كنانرق هلی دهمت یخد ینمادعا كميلس ناطلس یتحو دنخ
 ۱ ..هلوبناتسا كناثاپ رادملع هلع ءانیرایدلیا دنیودنص هليا ترفهلباهناد ندهطقن نالوا رظن

 ۳ قاش 2 ا یونی قلل هنش تصخر یرهلوا نخ تبات هتک
 یشابشواح یدنفا نیسح و رادرتفد یدنفا جیو سر یدنفا بلاغو یسادختک ریزو

 لقع یدنفا نمار و یدک هللا ناقفتم یسهرادا كنویاه یودرا هلهجووب قرهنل واصن
 هدههاط تروص مملار راشم نقفتم . یدلاق هدنناب اشاب رادملع هرزوا قلوا یسهجاوخ

 هنانتماو تسما تک یبملاراشم ا كردبا داقنمو عبطم همظعاردص ییاشاب رادملع

 .  مظعاردصو هلبرلللا با بقا فک یراهبز و تدا كيران لوبناتسا راق
  رییادت هلفلوازجاع ندک اردا ییزوبرا كشياو رازپ ندنربجو طاست كنهلغتم ًاتاذیخد

 ۱ شلوا لصاو هبیولطمزک سم تحاصم قترا هنیرزوا كنوب یدلبا یقلت نسح یهروصتم

 . ندقحسور هللا رکسعردق كسشنوانوا اشابرادملع هلسهنام تلایا رود تاملعتلابسحو-

 . ههردانوجما هب رفسلاوحا رک "اذم ندنکو دیا یا تمنع ییغوط هراور و تکریم

 3 . یدنلوا توعد
 3 هدنروشم سلج نان وادقعءدعب یدنلقا رج اه افتامظعتو ا مزاول نوک اقرب و

 ك ر هلی دی !تد وع هل وبن اتسا هلغل وا باس هب همکف راصمهد وه تماقاهدهن رد هلسبس یدادتما كناکب راتح

 . یلتعفنمو لللوپساهد تکرح هليا هییرح تامزاول زیهجم هدلاح ینیدلواردتم هلاصم میظنت
  هلکمدمرروس زوبهنویاه یاکاخو ردک رار هدنبیخداشاپ رادماعو هلغملوا رکذتینج هلوا

 اپ مع
 کک



 ۵ ۵ تاعوقولا جرات ۱

 زاوج كنهلفتم ٌهفاط هسیارونلوا ناذبتسا "ابر طقف .یداریو رارق هتک رح هلهحولوا و

 رو نیرام ك چاقربو رظن فرص ندنادبتسا ندنغیدلوا راکرد یرلکح هبمرتسوک 7 3

 یروص قملوا انتعا هنسالیوط هخدملوا برقت هلوبناتسا قرهناوا عنم یرارفس و ریس
 كن ینطصم یقاق یرظان یزاغُوب زکد هرق نالوا اقشالا سیر . یدللوا راتخا
 كنل والایذاجو لاسرا یناعایوکضخ هليا رکسعرادقمرب نوجا یریمدت لوا كنجرد
 مور كموقع "یتاب ةتنب هبلا یعوم نابعا بونلوا باختا ندهنردا یتوک یجتزوقط نوا
 هب هحنل وا علطمیراقاع, هعلقو لتق بوصاب یتسهناخ نالوا هدنجراخ كنسهعلق یراق یلیا

 كنویاه یودرا یعوطقم رس كموقم "یاب هلیربخ ییدلیا نصحم و طبض ییهعلق ردق

 یوکتفک عاونا هدلوبناتسا یلتق كنيغابق .یدلوا دراو ینوک یلوصو هنسهلحم ییروچ
 ناکرا نالوا ءدکملک هلا اشاب رادملع كنوناه یودرا هداج لوا بحوم
 هدىهانب اوتف باب ینوک رازاپ یحنجوا یعرکی كنلوالایذاح هدقدلوا یعولعم كننطاس
 ناع ككرانلوا لخدم یذ هدهاس ٌهعقو . یدلنوق هنادم تفک قرهنلوا سلجم دقع
 هیدس كنيرلوق هعلق ید یراضعبو ريد ی رلهعفادم یراضعب بویارحص هنیرلشاب

 یلاصو هبیرولس نوکوب اشاب ماقمغاق نکيا راردیا ریرق یتسمالریو تصخر هنیرللوخد
 ینیدلاق نادم هناکرادتو رببادت قترا کم لا نایب ییراقجهلوا لصاو هلوبناتسا ینوک
 هحوربو . یدناوا لاسرا یحوعد ندنناطلس فرط داتعم اب هدورضلاب ندنکیدلبا نت
 غاجنس یراترضح ناخ ینطصم ناطلس ینوک یلاص یجنشب یعرکی كرو زم هام بیئرت
 نویاه یودرا هلا یالا بترم بوقبج كدهنکلتفچ یلریجنا نوما لابقتسا ینیرش
 هدنسارح یدنفا یو اشاب رادملع بولوا دناق هبیلاع باب مظعاردصو لخاد هلومناتسا
 چوا كناشاپ رادملع ینوک یجندی یعرکی دلروکذم هام .یدلبا رارق هدنهاکودرا زوکع
 هدازبرعو لزع یدنفا هاءاطع مالسالا خش ففاعتمیتسملک هبیلاع باب هليا مدا ثاسشپ

 شواح یرا رکسعضاق یوطااو ىلا مور ه رگص نوک ییا بول وا بصز یدنفا فراع

 راح یتسهاب یلوط اناو یدنفا نیدلاروت دوم هداز یعوو یدنفا نیدلاسمش هداز
 یحابروح کیا ندنسارشا ءادشا ككرابرجسکیو داعباو یفن یدنفا بینم هجاوخ روهشم
 . یدنلف مادعا

 عاحنس كن ییطصم ناطلس یدنفا نصار نانلو هدنتعم كناشاب رادملع ندنقفتم

 بوبعا بست یو یرارکید هدلاح ینیدلوا شا رکذت یتروص كليا شالج 9 یملس ناطاس بولیدک هلوبناتسا هلیا ریس تعرس فقوتلاب هدندورو هلاةتسا ینیرش



 E غا ا
  عیاردح ناطاس هلیدقع یعومع .سلحرب هدنویاه یارس هرکص ندنعفدو درط كنهبلغتم
 . كرودصو مالسالا خش هبلع "ءانب .یدراشمریو رارق هنسهاوا تنطلس لیدبت هدنزرط یعلخ
 ۱ ودصفرط ىلع ید كناشاب ىلع یدس ایرد نادوق بقاعتغ یرلفلوا یفنو لزع
 ۱ - هلاراشم ردص ندنکیدابا مابق هیهیاج ناطلس هدلاو هدهسیا شاریدتیا ضرع ندیمظعا

 ۱ . ندنکودیا شلوا لصاح تاود روما ماظتناو یتکیدلک مزال یربخأت كنوب :كليدمنش

۱ 
 كنادوق لاحهمهب اشا رادملع هدکدلبا راعشا هیاشاب رادماع ینموزل یرلبا تدوع قترا

 ۰ لاسرا باوجرب زیتنو دنت وید ۰ ردفوقوم هلوصح كنا زغدوع مزبو یضتقم یلزع
 ی راقدنل وب هد سالحا یملس ناطلس ندهلاح نارق ضعل مظعا ردصو هلکلا

 .  رامشا هتنطلسنابرقم یتیفک هلغفلوریافم هنسهعلاطمو مفانمیدنک هسیاوب بودیا لالدتسا

 رولیروب صیخرت ندتنطلس فرط هدنصوصخ یرالتف كرابدنفا نیسحمو جو قفرو

 ید كناشاب رادملع هلیدس كنيراوف هعلقو لئاز یراروصاو سرت كنقفتم هسیا
 . هوا ندنفرط ناقفتم تنطلس نابرقم هدهمسیا شما راک ذت یننجهلوا لباق یسهعفادم

 ۳ ۶ دوو الصا هنیراطخا .كمظعا ردص ,ندشدلوا شمنلق لافغا یک کرک

 وبشا رایدنفا نحو چیو قبفد رایدردنوک باوج وید ردقوب یلاتحا كئیش هلیوبو
 هبیدنفا ضار نانل و هدنسودرا اشاب رادماع 7 یرافدل وا علطم ه هفخ تارا

  كنهرخالایذاج هلیرللبا اهناینغج هلوا تماخ و بج وم فقو هظل ر نی زاد, و یرحامغالبا
 ۳ ۲۱ 1 ا ركع ردق كس نوا اشا رادملع رحبسلالع یوک هنشخ . یتدرد
 3 9 یوناق رهم نیمظعا ردص ارهق هدننهطوا ضرع بولوا تلصا وم یاتیبهد هلا

 | لو امیلست هیراوس یللا قرق یهیلا راشم ردصو میلست هبیدنفا نیست یثاب شواجو
 ۱ راس هليا یدنفا مالسالاش هرکص ندکدلیا لاسرا ,هتسودرا نالوا «دتسارح یدنفا

 . یطعصم ناطلس ۰ یدلبا تع نع هنویاه یارس هلیا عج و باج یتلود ناکرا ندیا اضتقا

 ۴ ملس ناطلس بوریدتیا دس یوف هروا هدقدلو فقاو هلاوحا یراترضح ناخ

 ّ ۳ رادقوح شاب هلغلوا شمریو صا هنفالتا كد ومت اطلس هدازهشو

 a هرات و و یلعیلدادغب ماا لیدمو ردن یلکو هنیزخو دمت روخاریمو مياسهبا

 . ناطلس كردیا دش یمنلس ناطلس هلا لوخد هنوناه مرح یحاتسو رف نوا شب

 3 - كرلاغا یسع. ظفاح و ربنع یرلالال هدهسبا راشعا موم یخد هی ران مضح ناخ دوم

 . ندنولقآ یارس ضعب رابدلیا تابح نابیرک صیلخن" بوقج هیارس فقس هلیرلظفاح
 ۳ ززوا تامتک بودیا صا شن :هنکشوک. ناخارح ناخ قطصم ناطلس هکریآوقت
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 ۷ تاعوقولا جتن

 كناثاب ۳ و شغلوا كرت هلغملوا عامسا یدورو هبیاع باب كرادملع نکیا

 قجهفلوب هدیارس ییطصم ناطلس یدیا هسلوا شما رخأت ردق تعاس مراپ ی

 ملس ناطاس هلا تاردقم هک هراح ه شعر قجهلوا لصاح هلتلومس بولطم او

 نرو اضف مکح هلسملوا قلعتم E ناق قوح كب هلسس و و هنئداهش كنيرلترضح

 تاس ناطلس نکیا :هدقمشلاح هفمریذجا یهداعسلاباپ اشاب رادملع . ردعلوا اما
 هحرد ر هتلود یاغدصا هلغلوا سوسحم ا ءوس هدوخ ناطلسو نم ۳

 . یدیا رلشمرشاش ینراقج هاب هل ندتشهدو تربح لاک هکیدلبا التسا لالمو ت
 هنتمالسو تح كد وم ناطلس قترآ هلا یسهنادلحتم تاراطخا كتدنفا ضار ۳

 یخد یر رح هلاراشمو یداریدجآ _هداعسل باب هللا وزاب روز بونل وا تم رصح

 سالجا هبیناتع تخم لاحرد هلکعا روهظ ندنباح یسوق هناخشوق بونیا ندماب یالاب
 .یدلبا التعا هرادص ماقم اشاب رادملع بوللوا ماعا همومع تعسو

 بودپا"سولج هدنخح رات چوا زو یباو و نش یک زو كسب روفغم ناقاخ

 قرق  یراغ رش نس هلغلوا دهش هدنرو رص یا ترد نوا و ع ولخحم م هدکیا و

 هدسل هل ال و هعح یسلریا كنترل داهش .ردیرف ههنس زوقطنوا یراتطلس تدمو کش

 العفو "الوق هدهنجېتسم دام وب هليا هروفنم هلق رایدللوا نفد هنسهبرت یراردپ عقاو

 ماس هنوخ وللثم ییدلوا مادعا و لتق صاخشا زواحتم ندزوحوا نانلو لخدم یذ

 تارا شمش هدنمشو یمزا نالوا یرلافنم اشایراطو اشابیموم قنسا ماقا ن

 مالاسالاخش .شنال وا ندتناکرا قىغ یادمتآ هدعلخ هعقوو رادنل وا رايما ندننه رطق

 شعار دارو و یا یا دلو اوت نا رک هللا یدنفا ها ءاطع قیسا

 . یدناوا دسبتهرزوا كماتماقا هدهسورب اشاب یلعیدس ییلس قرهنلوا هجو هبیدنفا
 توردن ود هب یدک شکود توس یرایرجکی یتساس توطسو یبه تكد ط

 یضاق یسلاو یلوطانا هدننمض هباعتلود ماهم مظنتو هیرفس لاوحا ُهرک اذم سوصخاپ

 بلج هلوبناتسا رانابعا راسو كب فسوب یزوریسو هداز ناغع هرقو هداز راج و اشا

 هتلود روما ُهرادا ندنغیدلوا لامالام هللا هعونتم رک اسع یرلارح تداعسرد هلغملوا

 هدنزرط یاسا نوناقهلع انب ..یدلاق ئن هر: ك هک کش ضارعلو وات

 رارکسعضاقو اشاب یضاقو اشاب نادومق و مالسالاخشو مظعا ردص بولیزای همانقافتا رب

 قیدصت نواه طخاب ندسهاشدابفرطو ریهع ندنناح رلناععا سالار وک ذمو تا ودلاحر و

 . یدنلوا ع ورش هغمزای همظتنم رک اسع هلا ناکسوت دارو



 E ات غرات ۸
O 

۶ 

 . رلبدتیا تدوع ندنکداربو تصخر هراناعا

 : ندهاشداب فرط هدهسلا شعلوا بدا یساغلا و عفر ًالک كلراب رحیکت ید هرک وا

 . يلزستراسج كموحص ملس ناطلس هللا هدعاسم مدع وب نکل . یدلروس:هدعاسم

 هئادم دیدج ماظن كسش نوا نوا هدننامز ملس ناطلس ارز . ردراو یلک قرف هد

 خا بول وا تبشت هنکر ادت همظتم هک ان زونه هسلا هعفد و . یدشلک

 تلود هني اقا ندننیدلوا ولم هلیرکسع یلهجریق ردق كيبنوا زکس كمظعا ردص هلع
 ۰ كپلاراشمردص نوتبنوتب تنطلس زکیم هدنلاحیسهلازاو وغ داراب ر حک, نالوا یرکسع

 دنسیتح . یدیا لکد تساسو لقع نونأق قفاوم هسیا وب بولک مزال قلاق هدنلا یرکسع
 نالوا یرلهجاوخ یرلترضح ناخ دوم ناطلس هدقدنلوا ضرع هنویاه روضح قافتا

 لالقتسا طارش وب هراشتسالایدل هليا اغا رم رادقوج شاب و یدنفا مهاربا یبما رہش

 ندننجهسهلوا نکم یساغملوا قیدصت هدلاخییدمش هدهسیا هدنادم ینندلوا لخ یتطلس

 ۰ ردلوقنم یرلفدروس هدنشک قیدصت طخ هلا تس وب یحد

 اشا رادملع هعفو

 هی واغم ًابلک هلراب رجبکی رلنالوا روماریدمو فقاوربغ هلاوحاكلوبناتسا مظعاردص
 3 التيم هقوشو قوذ هلا یراوج نانلوا میدقت ندفارطا یهللاراشم ردص قرهلوا دقتعم

 مورو شومارف یطاتحاو مزح نودیا انتعا هماشنحاو تاراد لمکت ید یرلودنکو

 ..  هنیرلکدلباشوغاردینلفغسورع هلیا مسقو قیرفت هنیرلقانوق الکوو هراناخ ی رکسعییا
 3  ناضمرو رابدرب و تروص هەن یال وىه نایرحکی دیدانص نالوا تصرفتقو رظتنم ینم

 دورو یام هجاهم هبیلاعباب "ةتفب هدنراتقو كاسما یسهجیک یلاص یجندی یعرکی كفيرش
 3 تا ربخ تلود ناکرا ردق هبهحنلک ههجرد وب شنا رابدلبا نا ىاقلا قرهلوا

 ۲ بیترتواطعا رابش یکم الع ضعبو تاهلعت هرانابعا نوجا یمجت كركسع هداضتقا نبحو
 ۱  یدلبا ماق هبهعفادم هاسباو نانلوب هدنرادص ءرتاد هلاراشم ردص ندنکودیا شماملوا

 3 هزو رضلاب هلغلوا تىم هق رف ثعاب كانل وه و هلسمامهلوا سرتسد هدادما هدهسیا

 .  تعاس زوقط زکس . یدلیا زاغا هغمآ نوشروق هراندیا موجمو نصحت بورک هنزحمرب
 9 ندنرلکدلیا عورش هکلد ینسهبق كنزخم رلیرجیکی هرکسص ندکدلبا ماود لاح وب ردق



 ۹ لا تاعوقولا ج اتن

 کا نالقا هدراوج و هدف مرو شا هه ناار ءدنناب ا رد 6
 39 اقع راد مزاع یخد مت اوهراب یتش ردق زوبجوا

 هنغانوق كنيدنفا بلا یسر یخد نیقاطرب نکیا لوغشم هکنوب یقاطرب كناقشا
 لا راشم "یدنقا هلیرا"ا بلط ییرکسعلیا مور ردق شعلا یللا نانلوب رفاسم بودک

 كناو رصحنم هنئاذ كمظعا ريزو زمتموصخ مز ىد اقشا . یدلیا ملست تفلاخالپ

 هعلق نواق مدا هنیر کواو بود ردقود نعررض هن هل وکر هزس ندنفلدلوا ماع هسبا ملا

 . رلیدلبا عفدو درط هلهحوو یخد یرانانلو هدرلرب واسو هدرلناخو جارخا ندنسوق

 رار هلسارقت_تولوا قانعا نود تا و ا كنيدنفا قفر یسادختک رزو

 هکلرو باوج هللا كنق هناد هرزوا ات و ا كناغا ناملس نالو رفاسم هقاروآ

 تعارف هلسهمدص كا ورق یوط ر لاو زاد
 هنیرزوا هدکدنیا هتشاطكنب نامتسالالجال هلاراشم "یدنفا ندنرلکدلبا رادهخرینسوق
 یدنفایسح رادرتفد بودیا افتخا یدنفاجسم یرظان هیداهج رابدلبا هراب هراب هلیا موجم

 میت ةتشک لوا كنجرد بویلهراپ یخد ینا ندشیدلوا شلتوط هدلحم یتیدلوا یفتخم
 هاردمیتقولوا  رابدلبا اقلا هناي یشعننالوا هدنسوق اغا كنساغا یرحکب نالوا تواقش
 یدس كضرعت مدع هب یدنفا بلاغ نر هشت عاتسا ندفوقو بابرا ضع نالوا

 عاتجا هدعماوج راسو هفوصایآ رایدنفا نیسحو جیو قفر هدفیرش ناضمر هکشعیاو |
 تئارق بومشراق هرانآ یدنفا بلاو راردیا هرک اذم یتلود روما ححصت هکدتیا
 رظن دم هنلاوخ) داراتوب یراسوساح داراب رجسکی, شعیا رولوا لوغشم هلبا مرک نآ رق

 ثعاب لحو كنيدنفا بلاغ ندن رلکدلکهدیا تنعلم ةعماس "هلاوح هنیرللاوقا قارتساو تقد

 هنرداو یرولس E فقاو ههنتف روهظ اشاب نمار نادوق ۰ ردشلوا یتمالس

 نوجما هعفادمیران آ هلبسحقلوا ندنتاققح "هلح یحهلک دادما هرایرحک ندنرافرط

 hss دار هبرکسع ةقرفرب هنیرافرط یسوق هنردا

 . یدلبا تفو هتافا هلا سدنو هعلاطمر

 نادوبقو اشاب یضاق یرکسعرس همظتنمرک اسع هدقدلوا یهاشدایروظن كان وه ةعقو
 هدنس الشق همیلسو اشاپ اص قسانادوبق مقم هدرادکساو اشاپیلع جهخرجو اشایحار

 هتحلصم هحشو بلج هنولاهیارس یرکسع كس ترد چ وا ندهمظتتم ر ؟انع نو 8

 هلی را | موم هنو اه یارس هرکصندکدتیا انف یالکو هسیا هبغاب هنتف بونلوا راظتنا

 ردق كيب چوا کیا هدنرلهدار زوقط تعاس اغا ناملس نالوا یسهد رکر س همظتنم شو
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EK ۱ عراب 1٠ 

 باب نداروا بولک ردق هشاط یربنح كردیا لکو رهف یاتشاو جورخ هللا رک 3

 کیاالو هدرانورفو یدلیا لوخد هنویاه یارس ندنسوبق همشچ قوفص هلیقرط یلاع |
 یرفسو ربس وب كناعا ناماس . یدروتک بولآ یتالوک ام وللثم كروجو دیمسو كما
 هدوهسب سادت تاذر نانلو ندرصع ةاهد یک اشاپ نمار و هسلوا مقاو لوا تعاس ییا

 هنسلواندنانکع یصلخت كپلا راشمردص هسّلیا دادما «یلاعباب بوما تقو راما هلیا

 لوا ندهعقو كنناکرا نویاه یارس یتح رد هدهمسشتح ینیدنل وا ضاحا دصقنع ًارظن
 ردشعوا لالدتسا هلبا نارف ضعل یرلکودیا رادربخ . ۱

 قو ید یراموح هنوباهیارس و اقشا دزنابز ینطلس رارکت كنافطصم ناطلس
 ا : یدتوا بارشا تداهش تبرش یسحک هننشراهج ندننیداوا دیوم

 اث طاطا نوجا كمروك هلا یتملس هدسرا هومو لدهداس تا ۳

 هدشو كمبلس ناطلس مه رار هاتسلوا بس هنتاعیاضو تک الف عاونا كنهلع تلود 7

Eos زوبییاو دلوتم هدنسهنس جوا ناسقط زو كی . یدلوا یداب هنفالتا تاتو 

 یعرکبیآ جواو ع ولخم هدنروص هام ترد نوا بولوا ییاغع كن روا سلاح هدنسهنسییا

 .ردشعل وا نفدهتناب یراردب یسهحک ه عج ییدلو ماتخ كلالتخا .ردشوادهش هرکسنوک

 دورو یاع هجاهم هنوباه یارس هنپ هبغاب هنت ینوک هبنشراهچ یسادرف اولدینندن  .

 عورش هکنج هنازیرتوخو جارخا هللا ع فاش تی چ وا اغا ناملس رک ذلا فلاس .

 عمم یخد ندنویاه یاغود بولوا مدع "یداو ورهر یتش ردق كسب شب ترد هلغماوا 1
 گكنهغاب هف اط ینبم هنغجهنلق ترمشابم هنتخادنا هلک هنسوق اغا نالوا نایرحسکب یاما 3

 یرارکسیضاق یرلکدلبا راضحا هنسوق اغا هحدقا قرهلوا لزلزتم یرلتاش نان عفو  ۱
 هلبطرش قلوا اف هدتعاطا زکس دعب ایف و رایدردنوک هنویاه روضح هلبساحر مارج ۰

 نظ یدتس شيا هلهجو وب . یدلوا عطقنم كنفو پوط بولیروسب نازرا یهاشداب وفع .

 حابصلایلعینتشکر ب هدنمان یلءریدناق ندنایرجیکیدیدانص ینوکه بنش یستریا نکیا رونلوا
 رب سه نوک ینود هلی | ناطاس نهق فوخ بولوا ناغط زا رفا ع هدن رلف رط «اماغ 3

 هاو طخ یهناسرت و هناخموط لاحرد كرديا ع انجا اقشا ی یر ۳

Es یدلوا ناشفا ولع ندشاب ین هتف شنا هلکملا لاصیا هنادم ین راناغزق. 
 لوتقم ناکس ردق زوب ىلا و ناطباخ ضسو اغا ناملس هلایعوم هدنالتاقم نالوبعوقو

 نورد ندنرلءرانم هش وصایآ 3 ا اگراوص كن و اه یارس هسا اقشا بولوا ۳

o یلاها نازنمکس و هایرلا تأرج کلز سدا هدنراهحرد قم نوشروق 



eیا تم  

 2۱ تاعوقولا جرات

 ˆ ضعل وللتم یراجوفو یشآ یهاشداب یارس یتحو تنواعم هب همعاپ ةف اط "هلعف و :

 تاغ دما قترا هلیراهلو ہدکعا تموصخ راهطا ههل رکاسع هلس راتاخ
 روح هرارف یدنفایلع یلهروم ینماهناسر و اشا نمار و اشابیضاق ندنیدلوا فرطرپ

 زاردو لوط بولیردنوک هابقشا عمحم رلرکسیضاقو اشاپ ىلع هجهخرچ هدعب رلیدلوا
 ی وک هعحیستریاو یدنل وا هتف بابدسهرزوا قعلوا وخل یعاحوا نایکش ا ندنارواح

 ناظباض هنظتم رک اسع نک هنیرللاو قارحا ینرلذاشف یک دیولو هتملسراد حل
 . رب دا. قاقش مع هليا انفاو مادعا یتارفنو

 كفش رشدع یدنفا هداز برع مالسالاخش یرلکدلک هلوا زادنا نعط كناقشا

 ندقلشابشواح هدهعقو تیادب بونلوابصن یدنفا هادبع هدازیردولزع ینوک یحنجوا

 نداقشا یاسّور یدابا التعا هترادضردص نخد اشا نسحم نانلوا باخ ا هنلماقمع اق

 ىلع یدس یقداس نادومش نالوا ر وهم هتماقا هدهسور تولز دم یلهردناق

 یتکلع اشابیضاق یدنلوا داعصا هبینادوبق ماقم هلی ایقشا بلط هلیسلوا شعروتک یاش
 رانامرف نالوا رداص هایراحاماو مارا ءارلب :رجیکی هدهسیا شلوا لصاو ههنالع نال وا

 یدنفا جس یدلبا مادعا هدهرو نم هنس حلس بودیا موج اغادمم یلغواییهکت هحنجوم

 هلازا هدنلئاوا همتا هنش نولیراقج هنادم هلیابرف مادهاد ید یدنفایلع یلهرومو

 مدل ایر دنا رک لافلاس نکل بودا تلصاوت هک سوز شاد سا

 هنیرزواقجسور یخداشاپورسخ یسبلاو هرتساسو شاردنوک هنبیقعت هلیهیجوت قلناریمریم
 هنسش تردو یدلبا احتلاهراولهسور توقع هو رو هرورضلاب ندشدلوا شلدیا وومأم

 قرهنلوا بلجو لافغا همان ینلظفاحم دارغلب هلاصلا دعب هرکصنذکدلبا مارا هدرلاروا
 - یدنلق مادعا هدیوکرب

 یشدنلوا هلاصم دیدج هليا هرتلکنا

 تاودنوجتایرطاخ هسور راولهرتلکناو هیهسور نوجا یرطاخ هسنارف هبلع تلود
 مظنتو هلاصمدقع یرلتلود هسورو هسنارف هدلاح یرافدل وا شل ابرحنالعا هبهلع

 شهاوخضع هیهلاصم دیدحت یخدولهرناکا هلیاهنس تنطلش ندنرلقدل وا شلن |قافتا

 هرتلکهیایدةادیحو نال وا نیعتصخم ندهیلعتلود فرط هرباخناب هلتهج یرلکدتا
 ندتناکمو تیاردباحا هلاراشم "یدنفا.یدیارلشعا عاجا هدنسهعلققاتج یراصخ صم

 ندهلئاه ةلئاغرب ییهنس تنطلس هلکَعا مظنتو دقع هدهاصمرب لزوک كب هلغلوا تاذرب
 یزوقط نوآ كنسهدعقلایذ یسهنتس یعرگب وو کیا دو رک دم ءدهامه یا ضیا
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 ۳ هدنسەع وم هماندهع بولوانمضتم ییهلعتل ود قوقح هظفاح و خروم هرات

 یدعلوا یدصل هنحرد اع هلغملوا

 هبسور رفس ددجم
  نالعا هیولهسور كردب |لافعا هلی | بیرفلد دعاوم ولردولرد ی وح ص میلسناطلس

 هسور هدتبسلتی هترابانوپ یروطارپعیا هسنارف نالوا شمروتک ردق هنسهجرد برح
 هدهاعم ًاقاعتمو هک راتم هلیاولهسور ید كنهلعتاود :هدکد لبا تافاصمدقع هلیروطاریعا

 هلع تلود كلامو عالف نالوا مک هطض كنهسور ینىم هنکبدلیا طرش ینرلملا ۰

 ملست هب هنس تنطلس بناح هدهک راتم بقع نانلوا طض هدنسهب راع هطا هحزو و

 ۱ كنسهرخالایذاح یسهنس چوا یعرکی زوی کیا هلبا یسهساسا طئارش قمنلق
 ۱۳۳۲ روا یقوا ارج هدسراب هخلص داوم رک اذمو شمناق کراتم دقغ قو
 و ۳ ی م یدقا ره یرفب لع لود ناشو

 هللاصم نالوا دقعنم هدنراس كردا تاقالم هدنر وف زا یراروطاربعا هسنارفو هسور

 ۱3۳ 2 ملت ناطلس یزوطازما هسنارفضوصخایو هللا لاصبا هقافتا هبنيم
 اهو وح ر یسکلمو هب رکسع تامظنت ینادشالاح ورندتفو ییخرب كن هلع

 كنهملع تاود كلام هلغلوا تو هلکلاب ندتلود لاوحا حالصا هلیا هدهاشم یتغیدلوا

 بیرف ٌهناد ٌهئارا ندهطقن یرلقدلوا كمهنمو ضصیرح كراووقسم هاسهرک.اذم یمیسقت

 یالوق هدکپ تروصوب نکل . یدایا راکش ییداوف زابهش كنيروطارپعیا هسور كردیا
 ندداوم رول وا زوح هلهح ور هیچ یک را را وز كاوسناتسا هقشب ندنفحهلوا

 .یدلسهدیا اضرا ینروطاربعا هسور هلکلع كنادش وقالفا كلیدمش تیاهن ندننندلوا
 هجراخهسنارف ندنفرط یدنفا بح نوجا قفلوا ترشاىم هیهحلص رک اذم هلع "ءانب

 ناطلس هاکو بولند كجهلک یجلبا ندغروسرتب هاک هحقدنلوا لاحعتساو هدافا هنتراظن

 ندقدنلوا راصا نامز یلبخرب هجهلیوب بوولیدیا لاعفا ضرع یشان ندنندامش كمبلس
 هنطورشه راتم نانلوا دقع امدقمو روا كر ینادغبو قالفارلولوقسم ءرخ الا کس
 ضارعا ید ندطسوو هرهید رومهنل وا لاصحتسا یسهدعاسم كنيروطاربعا هسور

 كنهيلع تلود قتزآ هدنروهظ كلاحوب رايدليا لاقتتسا ییدنفا بح اغداع لرهیدیا
 دن راد د اشابیطصم زادملع هلکلکمزالیسلا هرباخم هلبا ولوقسم هبیرغوط ندیرخوط

 .ندشیدنلا قفاوم باوج بول زاب بوت کم هنلاشرام داف هسور نابتوب هدیرگب

 ۰ :یکلکیو ید فا اضر دم ندنرلولها نامرحو یدضا بلاغ نسر هعق ولا دعا
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 ۳ تاعوقولا جات

 .هدلاوش یسهنس چوا یرکب بوللوا باتا ثلاثو یاو لوا یصخیم كب تن و

 یک هرتلکناو هسور ییهبنس تنطلس یروطارپعیا هتسنارف هکردندبنایغ رایدنلق مانعا
 نالوا عفاو ید هرک وو شمر,وفارپ هدهب ر وا هرکصن دقدریدشزوب هلب اهمظع تلودییا

 یراتل ود هدنارفو هسورنی رسقمراو هب هنسییا نکشلوا غادیالابرب خادهب هباع تل ودینلافوسب ِ

 ندشابیب یهللعتلودهلرابات وب هلقلوا قاقشوتموصخ لدسم قافتاو تفاصم نالوا هدننب

 ندنسودنکو  بانتجا ندقع ادلا قرهلوا هعفد یحنجوا هلع تلود هدهسّا یدشلاح هلافغا

 برحمرک امرک كنولهسنارف هلیاولهسور تیابن بوریدشک هلیایساموابید ناسل ییدنرکوا
 كترابا و یرا رات زسنارف ضع تح ردشلنا هلاصمدقع هلیاراوقسم هدناوا یتیدلوا لاتقو

 راولوقسم هاسس یشار, ندقافتا رظن یهلع تلود هدهرص یرلکدتیا دادعت یتائطخ

 4 ا اردا امدقع بانس تلت لاعرد نرد هداهاش» ق ا
 دتقم هلامعا هدنملع هسنارفو بلج ینرارکسع بیرق هکیب یللازوی نانلوب هدنلحاوس
 نانلواصن مظعاردص هدنسهعقواشاب رادملع .ردراشلوا زادنانعط ه هترابات و ویدراب دل وا

 داعصا هنماقم قلنادوق هلمازلا رلابروز كناشاب یلعیدسو ندنرادتقا مدع كناشاپنسحم

 یمرکیواشاپنسحم ینوک یجنوا كنسەدعقلایذ یسهنسجوایمرکی یشان ندنسلوا شمنلق
 بلح ترادص رهم بول وا لزع اشاب یلعیدبس ینوک یجشدرد كنيرفص یسهنسترد

 قلنادوقآرخومو قلماقمماق اشابیلعیجهخرجو لاسرا هیاشاپ فسوب قبساردص یسلاو
 یدلوالصاو هتاعسرد ینوک یجنزوقط كلوالامبر یخددیدج ردصو یدنلق لالجا هلی

 هدهسلا ۱ هدقعوا هعفادم یرلهقرف وقسم ندیا موج هنیراهعلق لساراو یوکریو لیعاسا

 مرک ارادرس مظعاردص هلغل وا ققحم ییددلوا هدنددص كم هنفوطوب کنه و كنمشد

 یعرکب ندنفیدلوا رک رارق چ هبرح ِِ احصتسم ینارش قاحنس قرهنلوا بصن

 هلن ون اهیودرا هلاراشمردص هلهج وهلع تلود هعدق هدعاق هدنسل والایذاحیسهنسترد

 یداباتلصاوم هبینمشو تکرح

Eینایراحم یسهنس تود  

 یسهقرفر, بولوا مسقنم 3 هب کیا ۱هرکصا ندک دک هب هم وب ود یک ودرا كوس كنىلەسور :

 هناراک ادقكي و یدابا a هنیرزوا نو اهیودرا نانلوب هدنمش یسهقرف رکیدو هن راو 3

 زارا هدنمسد ریه دن و و هنارمل د هدهعفادم سا ید با یدک هح ۳

 ۲5 ی

 مو + یو



 خراب ۱ 1٤

 ۰ ییراقجهسهلواردتقم هشیارب وهدهاشم یراق داوآ راج ودهافلت هحاخ ول وقيم هلي رال ا تعاحش
 ,o هب ةتراو كلوا یاعغود وللثم یرافدلوا رطضم هتدوع كرديا لالدتسا

 هبیرتهف تعجر یخدرانا ندنفیدنل وا قضت ینبنیاک یندیرلهقرف نمشد نانلوب هداروا

 هشرکبو كم هیوکری بونلوا قوس هنجسور نویاه یودرا هلع انب رلیدلوا ر وب

 رارق هنصوصخ كملا راجا هتدوع یتمشد ناناوب هدنفرطو كنهنوط هتک رح ییعوط

 هردیا هب راحم هلینکسع هسور هفرف رب هدناوصراشاب ورخ یرکسع رسهنوط نکشلرو

 ردقكسشعا كردیا عح ینسهقرفتم شوبج ةفاك ینادناموق هلوسوقسمو هلغلوا مزبنم

 دارت تکرح نالوا ممصم هنیرزوا شرکب هرورضلا هک ۱ هرصاحم ینهرتسلس هلی ارکسع

 یرلکیهرد نالوا هدکلک جوفج وفو اغا قانشوبو اغا مهاربا ناولہب ندنازغ ناعحش و

 چور یویاه یودرا ید مظعاردصو بونلوا مازعا هنفرط هرتسلس راناعاو
 ۱ . یدلوا انغ تمس مزاع تاذلابهلبا هختنم رک انع بوغارب

 E See یئزجهدنراماکحتسا یریادلبا اشنا هدنهاکشی هرتسلس رلولهسور

 ۱ اترو زابدلوشراق یهمالسا دونج هدندمب تعاسکیا كنءرتسلس هبآهلک وق
 مرک امرک لاتقو كنجشتآ تعاس زوقط زکس یدناوا ترشابم هبرح ینوک یجنشبنوا
 یسمشتهدادما هلیرلروالددومنزا كناشاپراتخم هدازاشابلع یلنادهمت بیرقهماشحاو لامتشا

 هبه رود قرهسهلوا رادیاب یخدهدناماکحتسا رک ذلا فلاس بولوا یمازهنا تعاب كنمشد

 بتر یفیدلوا فلت راولهسور زواجتم ندکبنوا هدهراحوب رلبدلبا رارف یرغوط
 ناولج هلاراشم بوروق ودرا هنسارح هرتساس مظعاردص هدعب ۰ ردشلوا لصاو هقتحم

 . یدلبا فنطلت هلباهتسانم یایاطع يتندحوم تانغ و هجو ترازو هاخا مهارپا

 نورا هن* رط ضالق ینء :وج كنیرارکسعو یر اقل غآ و تامهمو یتراولهراب رلولهسور

 ندنرلتدلوا شمرک هبی؛ادت لح بوغارب رکسع رادقمرب هدنجما ماکحتسا اقرب هدورب

 هدنسیتلانوا كمساق عقاو هدنجیا لاوش مظعاردص ندنکیدلبا لوخد یند اتشمسومو

 E . یدلبا لاصبا هینمش یاتشم ینوباه یودرا

 . یدیقلا نکل یدلک ءروهظ تیقفوم هجلخ هجرکا هدنتهجورپ كنهنوط هنسوب

 ندتفیدل وا شمامهناو ناکما هتنواعم هنیراهعلق لئاریاو"لعامسا نالوا روصحم وربندیآ

 هج هرکصندنلوخد هیاتشم كنوباهیودرایربخ ینبدلوا ادعا"یدایآ راتفرک دلراهملقر وک ذم

 ۱ . یدلوا مال ا و رادک | دياز بج وم هاغلوا لصاو

 ناتسسک رجو یسیلاو نوزپرطواشابداهرف نالوایرکسعرس قرشویسلاومورضرا



 و Sî ۱ تای قول جرات 1 ۱

 ندنراعدق نادناخ یلاولوا اشاپ حلس یسیلاو ریدلجو اشاپ فیرش یرکسعرس یحاوس
 یرلتمذ هضارف ی رال اداحشا نوسل وا هدرفس ماکنه ندن رلغدل وا فان ۵ رکیدکی ا دو

 ۱ هدیلاولوا ینلزسقافتا كرانوب لرل لا تموصخ دیدشت سکملابنکیا
 ها هنس نوا لو لزع یسهلجهاهلوا بحوم یتسمکهنلا ولهسور كنسهعلق شافو

 . یدنلوا ترشابم هنیئرت رکسعوتالو ندیدمش نوجا

 یسهیرح تاعوقو یسهنسشب یرکی
 نالوا دقع هد e جا هسنارفو هسور هرزوا یتبدل وا نابهدی راقوب

 نوجا كما رابجا هکر ینراهعطق نادخو قالفا ینهبلع تلود هجنمکح همانهلواقم

 ینرراهعلق لئاریاو لیعایسا هچرک | پودیا ترشایم 9 هلدشو یعرک لاک راولوقسم
 هنس تنطلسو ندنر اقدلوا مزمم هدنراهرام هرتسلسو ییمش هدهسیاراشملسهدبا طبض

 ولهسورهد راملوا یسهنسش؛یعر 3 زو يا ندنعیدنل و هدکعا ماود هبهعفادم روتفالب

 9 اونی یتمشو هرتسلسو هنراو بودیا عاعجا E هلا همسج تاکرادت را رگ

 یهنراو رایدلبا تردام هماحتفاو موش كرديا سرت .E لوق ترد هنیرلرزوا

 نالک هنیرزوا ینمشو روح هتدوع هللوصو هیاروا كنوناه یاعود هقرف ندیا هرصاح

 قرلوا راتفرک هبهلک تافلت هرکصندکدتیا هبرا نوکنواش یخدیسودرا لاشراملق

 اشا یرورسیجهخرحو اشا اباب نانلوب هدنراراوج هر ود هدهسيا یدلوارطضم هتعجر

 یاشاپلبلخو ریسا یباشپ یرورسهیااشٍاب بودیاهبغ هنیرهزرقم اتاپ لیلخ هچناشوقو
 هنیرزوایلوکزرایدلوا بایرفط هطبضیراهعلق قحسوروهرتسلس هرخ الابو رایدلبا دیهش
 هاردیازواح هسرولوا نکمو كلورلبا یرغوط هراناقلاب ندتهجوا هقرف یرلکدلبا قوس
 هدهسیاراشلا یخیست ردقهبهحیفول هجرک بولوا ینبم هنیدصقم كما دیده یهلع تلود
 هدهحفولندن رلقدلوا راتف رک هتاقلت برق هتیراهحرد لالحتمضا دل E تاعفادم

 هروک ذمتابراحم ییص مایا ثنهتسون رادلوا روح هندوع هنلحاس ه وط بوسهلوا رادان

 ایرامتا میاض هملعم رک اسع زواجتم ندکیبیللا راوهسور قحا بودیا روح هليا
 یدلبا قد هحسلخ یرلتوق

 اشاندما زال تدادص

 راب رختکب هاغل وا نا یاس ص دیداح ماظن هدسناح حلس رصع اشاباض فس وب مظعاردنح



 وات 4

هتائنس یراق دل وا مساحتم تك هم وق ص همش اط هدن و اهیودرا هاتهح و و یعاسو تکم
 ضاما

 es طالت كنايرجىكب اغ هارهیدیا هشودنایوب عدیبقتک وا یروفنم

 _ شلوا ریکرارق هدیهاشداپ دز لیدبتو لع هلیتمبت قلوا یشاححتم ندنرلهییرت هلیانیع
 هدننمضقلحو عقو دیر هروک هضیدنل قل عاتسا ندفوقو تایزا ضف ندالاردایفولواو

 بم هنکو دیا شالا مازلتسا یهناکولم عبط راربغا ینلوا رساحتم هنباط یسیاپ قلناخ

 اشاپ رادملع هترادض ماقمو یدلوامقاو ىلع هدنلوالاعیبر یه از

 هلراوبلثم وب اغادجازالیرظان لتناربا ندننیدلنارآ یسیربندبرضوبرح بابرا هدنسنشاح

 اشایاض فسوب یدنلق یراهتشا ؛دهعلوحم یرادرسو:ترادص تمدخ لکم ر وکی جرم
 زسانعم یکیلط یسهاپ قلناخ هدلاح یفیدلوا تاذرب فقاو هخرات نفو فراعم بحاص
 مدایزكب هدهسلا الما هلقع یسدصت هنشرب نالوا مس همش یح هلک نازک هکولم عنطو

 ردشم ات ارج هل وقعما صار, لی وب هکلب ارظنهنسموا لئام هتمشحو تازادو هسزو بر

 غ سو هرزوا تماقا هدنسا رم شاو لیا نوم یودرا هلاراتمردص هکناوح

 مدکد با لاسرا هدننمض رطاخراسقتسا یتسحم وتنکم یدنفاهادبع هداز یرد مالسالاخش

 یزماخر اد هزملعوا یدنا ی وتکم بورضاح یترادهب زخ اه ال ادعت یاع زکت مزاول

 یسهزیوآ شک كنيسررب نکبازوللوااشام یرلرداج قانتوغاطوا هلکشتارعا ویدریدتیاریس
 مرکصندک دید رتلامعا تسدردهزیوا نالوا یضتقم هیاروب ارادهنیزخ ندشیدلّوا صقان

 اع لاو باتع هبیئابیوق بقاعتم ینفیدلراو هنیرداح كناغا رادهنیزخ سفتتلالجال

 یتمظنت تعرس كنمزوآ هليا ناس یتغادلوا بس هنتم نع I كسودرا

 لقن موحیص ىدا زیزع ندیلاوم یلغوا كيبلایعوم "یجوتکم یتفیداوا شلپا هنت
 . یدیا ردیا

 ینابراحم یسهنس ىلا یرکی

 ۱۵ لرامدقاوا دراو هن وام یودرا جوف جوف هینانع رک اسع هللولح كراہبلوآ
 مر الا یذاجیسنستلایرکیزون با كردي ممصت ی دادرتسا كعحسور دی دح ردص

 .. یدلبا تلوص هن رزوا قحسورو اب ندنمش نوک حسب لا

 هات ود هسورو هلغلوا مزهنم هژ رقم دوق یرلکدردنوک هاب دصقف هعفادم كرل وا وقسم

 رک اسع هنیدودح (هل)راولوقسم هلفلوب لوصوهققح بتر یعوقو«راحهدننم یتاودهسنارف
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 . یدلوا لخاد هیهعلق ,نردحوم شوبج ندنرلکدابا لر ینحسور ینوکی جنز کسنوا

 كحیراهفرفوقسم نانو واور طعم رودو ءتساسهت رزوا یک ی ) 6
 هشرکبو یبملک. هنفرط وشراق .كنهتوط ندنواه فرط .هدهسبا روصتم لکتتو در

 لنعاسا یزوریسو اشابسبردا یشلاو نیدو ندنیدلروس صا یسلوا 7 یضوط 1 ۱

 هدناضرلالخ هلا رکسعختنم ردقكس نوا یندمظعا ردص بونل وا رایعا هنافلق كب

 هنت | ماکحتسا بولکج هیوربک ردق تعاسییا راولهتسرر ۰ یدابا روم هنیناح یوکرپ

 تلود ناکزا ضعب .. یدلوا .لوغشم هلساشنا ا E مظعا ردص وللثم کندیک

 لاح فعض كمضخ هسبا رولیدک هیورابا فقوت الب یراب ردشعلوا روع هنوط هک مادام

 رکر اک هدهسیا رایدایا میجشت یهلاداشمردص ود رولیروکش یار, کلب هلسلوا دوهشم
 چ وا در 7 كنوز راولهسور هدنرخاوا كنلاضمر . یدلوا

 بوصاب یتسود را اثأب یو هداز یل لد هم نانو هدنح راخ جست نام و

 وللثم فانصاو همدخو هتک نالاق راز, هلا یدنفا بلاغ یسایختت ک ریزو هلک الا رامورات

 مرصاحم یخد رلولهسور . نما ناح هبهعاق نورد قرهصاب ینو رب تسح یدنرد

 اریز ۰ یدلوا بارط ضا یالتبم یمودرا مظعا ردض ملک هطاحا یرللخاس هدنتروص ۱

 رادقم یوزل یتح و ملک ناک كپ هقشب ندقدلوا عطقنم یرانامهمو ریاخذ

 هنجسور هلتقشم رازه هللا راشم ردص ۰ یدیا شماملق راضحتسا هلیب هیرح بک ارم
 یروطارپا هسنارف هبیا هدناواوب .رایدلاق هدتسوبح لاح يظعاممق بولیبهدیا تدوع

 رکشهاوخ هحلص دقع رانلهسور ندنغیدلوا هرزوا كیا موم هنکلاع هسور تراپانوب
 .یدلردنوک هشرکب هدننمض هحلص رک اذم یدنفاباف یسادختکریزو ی کا د ٩

 یدراردیا اطعا هرخذ طقفبوصریو تصخر هنتدوع .كنهسالسارک اسع راولوقسم قم آ

 ندننیدلوا نکعمازآ هدرارداح بودپا لولح اتشمتومو روع اهد نامز زارب هلیا لاحوب 3

 ۔رایدلیا مسقت هنیرلیوک قالفا "ةرفاسم بولا ینیراحالس كنهمالسا یک اسع رلولوقسم "

 هور ةلاصم

 ردق هنرهن شافو نیک کلا نادغ و قالفا رلول قشم هدرلهئاکم نالوعوفو نوا 7

 2 عدل 2 كون ید هرلولب رص هقشل ندنرلکدلکهادیا بلط امام د ا

 بنے رک

DE 

O, 



 73 هليا هلع تلود هسلا رولوا لصن یه هندن راق دل وا برح “یہم هلا ولهسنارف هسا یدمش

 لکو ردنبو نیتوخ قرهنل وامطق دودح ندنرهن تور, نیم هنیرلکودیا روبحم هحلصدقع
 تج ص شوغا كنهلع تلود یرلولبرصو افتک ۱ هلکلع كنيرلهعلق لعاساو نامرکقآ وب

 هیلعتاود بویلوا عقاو هروب نع تعیزهرک | هجنلقاب هلاحشور .رایدلبا مباست هنتفطاعو
 ۰ یدیا رون وا دما ینح هل وا رشم حاصدقع هرزول هقاس دودح هسلسهدیا تاس راهظا

 3 - یذامح یسهنس یدی یعرکی زوی یاو نالوا ربتشم هلمان یسهمان دهع شرکب هدبایلوا

 . ردحردنم هدهدهع "هلاسر همانحلص نالل و خروم هل رات یسه سع درک لا

 ل رص لاوحا

 هدماکشنهی al اانساو زواحم رده هشس و دارغاب رلولهحع «رکصندنمازهن ما هنایو

 كہ هد هسا یلشل وا نایصعزارفا لع بوشود هنساد وس لالقتسا لصحم ۰ یسایاعر برص

 یترلهعلف ناتسرص بینم لضاف دهش ردص هداز بک کیا زو

 . یدیشلیا بيدأت هلیاربشمش ةنایزات ینهیرص ةاصعو صیلختندنرلبلغت "یدایآ دلرلولهحم

 یمالتسا راق رک كراوه وارکت هبیرص عالق راسو دابرغلب ی

 دادرسا ندهلع تلود بناح هنب 3 هدنرلءهرادا رب ز ردق هر یرهلوا

 - هرادا كرلەحم هلسملوا هدن ک صقلوا سرتسد هلالاقتسا یراوزرآ كرلول رصو یدناوا

 یارف هلسس رالتساو ناصع ناسلا فلاس ۰ رلبدمهلوا ظوظح نادنح ید ندنرل

 *یلاها ندشیدمهلوا لصاح هلماک تبنما ید نیزا دع بولعغاط مالسا نالوا هدناتسب رص

 هاب یک لقوصو هم وزواو مالسالاحق و قادر وو هردنسو داول همالاسا

 ندنو . یدشغلوا هلخ ندمالسا یسضارا هبیرص اون هلکشا نکن هدرلهحاق مقاو

 دیار هدن رانهذ یساوه تبع هم ر كف هنوک ندنوک هل دسافم یاقلا كناحا یک

 یودرا هدنرفس کیا زو ییا یتحو شلواعلطم هلاحوب ید هنستنطلس بودیا ررقتو
 ۱ د بونلوا قوس هننرزوا یسغنق ندنرلتل ود اروا و هسور كن ون اه

 شمس ند یافطو ناصع نالوا ظوحلم كناتس رص هداننا ینیدنا وا رگ را یو دز

 9۵ دلروک یضتقف قوس هسا نيدو كنمظعا ردص کوم قرهناق هملاطم رظن

 هعاف ید هددارغاب ولاثمینیدلوا هدللا «ءافتم ررب یتهحیه كنلبا مور هدنناخ ملس ر صع

 | 1 هلردبا بلغت رایاد هدنزررطیعاحوا برع زا زح ندنرلپ رحیک, ظقحتسم ییعا ندر دفاع

 0 هدنش را تلا نوا زوي يباو رلب دلب وق هنایدعت و ماظم عاوا هدنقح یسایاعز هب رج
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 ندرلولهسور یسایاعر نااتسا رص هدع "ءانب . رایدلبا مادعا ید ییاشاب ییطصم نانو ۱
 نکس نوا زوی ییا هنیرزوا تایدعت یرلکدلبا هدهاشم ندرابیادو تاقوشت یرلکدروک
 .یتساهک یوک یی یزنک رب هدنمان کروب هرق بودیا ج ورع هناصع ةورز هدنسهنس
 رک هدن رلکدروک ینخیدشلانن كشيا هلهجو و رابیاد ۰ رلیدلبا باما یادناموق مومع
 روییدک ندلا دارغلبو دادمتسا ندنراتهج نیدوو هنسوب رکو ندهلع تلود بناج

 یسایعد برص ید کروب هرقو هنیراقدلوا مهتم هدنلود رظن هدهسیا راشعبا دایرف وید
 هرورضلاب ندنرلکدم هرونک تقاظ هنلاظم كرايياد بوبلوا یصاع ههیلع تلود
 هنکیدلکه دیا لافغا یترالاو نيدو و هنسوب هلی نایب ینراقدلوا شل مابق هنهلع رانا
 وادماو تواس یش اه ندنفرط,مرونم ءالو دلرک و نیهلع تلود چھ در0
 هد راتیم رکی .رایدلاق هدنمکحروصح همالسا "یلاها نانلوبهدنعالق ناتسبرص هلفماهلوا

 .دودسم همالسالها یراقیرط ناتسارصطقف بوئلوا هجو هیاشناملس یفلظفاحم دارفلب
 قلارا لوا . یدلک ه ومز عفاو هدنس وشراق كدارغلب هلیاروم EI هح ندنغیدلوا

 اغاللخ یلهحناشوق ییدردنوک هنیدادما دارغلب هليا ولتآ كيب وا کیا كنسلاو هتسوب
 کک | تلنلاسحا بولوا لخاد هیهملق " هر و ا مهد نا هتک بڪ

 لاحرد یخد اشاب ناملس هل را تعواطم ضرع هباغا لبلخ ندنرلفدلوا رازیب ل

 هب کرو هرف کد ندکد لبا مادعا ی یاد رف ترد نالوا ةاغب سرو روس هدارغلب 1 ۱

 تلادعرهظم هبرص ییاها نیزادعب هلتهج یسهلازا هكرابیاد نالوا نافبیسو لاسرا ربخ "
 كم حالس كرت هدقدناوا نایب یرلملغاط هنیرب یر هلا حالس كر ندننجهلوا تلود
 تاچ . رادلبا قضت ینهرصاح 49 راد هلا برق هدهعلق اهد هجرد رب نوسروط هلل وش

 هحنل وق یحشرات اشاب دشار یلدارخلبو ۳ یسهحنک یحنا دبع یسهنس رپ یعرگن رو يا

 ها ساطعا ینوتلا راک تک ط ر هدنمان كب زرع نانلوو یظفاحم یسوق شوداو

 یلهناشوقو اشابناملسظفاحم نانلوبهدهعلق ییرویءرق هلیرالوایلوتسم هشورا و ردپ!عامطا
 بوقج یدلبا هلاوح هز, ینسهظفاسح كدارغلب هيلع تلود بوردنوک ربخ هیاغا لیلخ

 هدنلاح روصح وربندهنس ترد چ وا دارغلب . یدلیا ملستو هیلخم تیکت ور و
 قمرو وا هدهعلق نورد هریخذوداز الب ندنغیدلوا اب ندلایند شوراو هرکوب بولوا
 باحضتسا یاسکرادقمرب ندللاهاو ییرکسع یدنک اغاللخ ینم هنغیداوا هدناکما تحت
 رکن لا فلاسو اشا ظفاح هدهسیا شلوا لصاو هتمالس تمس ار هليا برق رر بودیآ
 رلولیرص هدنرلکن لیا تقرافم تعاس نوا زکس نددارفلب هدزوا كمتک هشبن كم زب 3
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 غرا ۷۰

 بوسهلوا رادباب رلهملق ادعام ندلوق وص هرکصندکدتک ندلا دارغلب هلهجو وب رلیدلبا
 هلع تلود هلکتا روهظ یرفس هبسور ًاقاعتم یدک هنلفت دپ هیبرص ةاضع یسلج
 ةاصعبونل وا نعت هلک رک اسع ندنرلف رط هفوصو ندو و هنسوب نکیا لوغشم هلک وب

 نوا شبو فولأم هلکلاشک افجو تیاودب یعوق برص . یدرولشارغوا هلبیدأت كنهبرص

 فوقویذ هیهییرحدعاوق هلسلمت كراوقسم ءلرکو یسهسرام كنيرایدنک كرك وربندهنس
 هلردیا لمح هبهلئاقم دیادش هدلاح یرلقدلوا اتسم هناعیاضو تافلت ولتلک كب ندنرلقدلوا

 ۱۳ لاضتسنا مات يزاد ديا نضح هدشاب راغاطو هنی رلکدمروتک روتف اشا

 یسهنسیدب یمرکی زوی یکیا هرکص ندقدلوا ریذپ ماتخ یسهراحم هیسور ۰ یدیشمامهلوا
 هترادصماقم اشایدشروخ یرکسعرس هبفوصو لوزعم اشایدمحا زال مظعاردص هدنناضمر»
 رلولوقسم یدردنوک هلوسناتسا ینارغاو یدروتکهیهنردا ینوباه یودرا بولوا لوصوم
 ندناسغرتو تاعحشت هدراهسیاهدکمامهدیا هلعف تنواعم ندقجا هرلولبرص هاصلاسح
 یساسور برص ندنرافدلوا یا ندنارحمت یهلعتلود نوجا یساثلوا تدشلامعا

 هنلط زاما بیرق هلالقتسا بونغا تعانق هلادعاسم نالوا روطسم هدنسهماندهع شرکب
 رکسع لوق وا هلاراشم ردص هلعءانب . رایدلنا تموادم هبهیناصع تاکرحو تأرج

 هتمواقمقترا هلکلا لکنتو مدت یتاصع قرف ییدلک تسار و موج هیرارزوا هلو

 ۱ رل.دریک هتعاطا اد هلا ماست یه وصغم عالفو نامنسا هرورضلاب ندنعلدلاف یرلفاط

 ردص بول وا هماقاو صن ناظفحتسمو ااو ارزو هراهعلق بول شود یرلحالسو-

 . یدلوا لصاو هلوبناتسا هدنلئاوا یهس زوقط یعرکی. یخد مظعا

 هزاحح لاوحا

 ٠ تداح هدلوا ناخدشادبع رصع هرزوا یتیدنلوا نایب "البصفت هدرا اشا تدوج
 یراروشو رشعهد كرلنوب بودیا حسو هن وک ندنوک هدبرعلاةررزج یهدم یاهو نالوا
 عقاو تالناقم تاعفدلاب هدنرلفرط دادخبو شلریو تیرومأم هنیرابلاو ماشو دادخب نوجما

 هبهعرد نالوا ناسباعهو عاهجا زکر و رصحنم هننروص لئاص عفد هدهسلا شلوا"

 نالوایقم هدهعردو لئام هدوک ذم بهذم لئاق رثک هکدتکه لغملوا لباقربغ تاصاوم
 کا دیدم ینیفیرش نیمرح روبنح خش هلیرالوا لخاد هنتءاطا كدوعس یخیش دج
 لوغشم هلتاکرادت قمراقح ندرصم یرلزسنارف هنس تنطلس هدناوا لوا ۰ یداللشای.



 ۷۱ تاعوقولا جات

 ےل تنطاس رخاوا هلع "ءانب  یدیغو یتقو هفقاب هنیرللاصتسا كرابیاهو ندنغیدلوا

 ددجنو یرفس هیسور ایقاعتم . یدلیا طبض ینیفررش نيمرح یسهقاط یاهو هدیناخ
 یعیاخ كنفیرش نیمرح هلصوضخ بودیا دیازت یتلوغشم كتلود هلعوقو تنطلس

 ترسم .كنا شاپ اض یس مرگ اا هد ییناوا توقوم 5
 تالتأقم هدننب یسهفاط نمهلوک هلیرکسع یبا مورو دوبنرا ردق كبب نوا یتیدقارب

 لج دن هلهجو ی کوک لصخ دن صخ لف فان ی ءقفادبا نکا ات

 اتقا وا نالضتسا هلامتسا ڭكنيرلکب نم ةلوک و رفتیم هیت
 رک اسع یناشاب نوسوط نلغوا هدنخرا" یتلا یعرکب زوب کیا ءهرکص ندقدلوا لئات

 نیفیرش نیمرح هللا هدیدع تابراح بودیا لاسرا هعوش هليا همزال تامهمو هیفاک
 اجو .كنددونم ام لوا. هدنلناوا یە رک رک هات

 لبعایسا یلغواو اغآ .فطل یساغا راتختا كپلا راعم *ىلاو یراحاتفم تدم رم

 و لخاد هه اد تداعسهق رخ هليا یالآ مظعو لصاو هاب رلهطساو اشا

 تاذلاب كلا راشم یاو نوجا یلاصتسا كتهساهو هفلاطو یحالصا كنه زا لاوحا

 ناهفرت نمرح ردق هنس يا هلاراتشم ندتعیدلروس هداراوا یت نع هزاخ تناح

 هبراماب یصخش مان یاط نامع یسادختک هلدوعس نالوا ناساهو خیشو تماقا هد

 "یلاو هدعب . یدنلق مادعا هدنهاکشی یشوک-یالا ةلكملا لاسرا هلوماتسا بوربتک هلا

 نوسوط بقاعتم ىتسمبا تدوع هرصم تاحصتسالاب یناشاپ نوسوط یلغوا هلا راشم
 رکیدهلرازو هنر يیللاو هدح نالوا لحنم ندشیدلوا ت رخا راد لحم ان وعطم اشا

 بقعل كرابباهو اهد هنس چاقرب هلا راشم . یدلروب هجو هاشاب ميهاربا یلغوا

 یلغوا هليا دومسو ریخست ییهعرد نالوا یراعاتجا زکر هرخالابو مادقا هنلاصتساو
 ندنکیدلبا دادرتسا ینارعوح یری دابا سالتخا ندءرهطم هضور نونیا رسا هال

 تایهوحو راصا ندفیس ٌءرطنق یسهنوعو دوعس هدقدلوا دراو هبهلع ٌهناتسا یسهلج
 . ىدا لاسرا هنسلاغ لحم یمعتلاب هروکذم

 یرللاصتسا تان رلکب هرد

 لوطاا یردتفور هنکبص ندقدلوا فرطرب یمه رس اغ ن تا

 ههلعتلود صاوا و نالوا بت ناعاو یبهرد بولوا تانداح هدنفرطیه كنلا مورو "

 | یک ندرلنو بونلوا تفت هتراهلازاو عفر كصاخشا نابلیا داضنا یک



V۲غیا  

Eنالوا یربلانکتت رومأم صاخشا یعاسالا مولعم و غوا نرود غاطو یجم  

  هداز رابجو هداز ناغع هرفوكب فسوب یزوریس بونلوا مادعا هلیراتفرعم او ارزو

 هدرارفسو ما مدنعاطا زک ص رار هلی رالوا ندنتوطس و توخ باحا كنك هرد

 . یدهلوا ضرعت هرلنا هلغلوا قوسم هلتمدخ

 اشا لع لئلد هس لاوحا

 ندتعاعشو تارد باحاو ندننادناخ قلدونرا ۳5 اشا ىلع یلنلد هب هس هنناب

 ا ىنا ندنبسلوا دتم بيرق ه هنس قرف یت راما كنسیدنک زکلای بولوا

 ۰ . ندنفیدلوا كلام هرلکلتفج سج زواجتم ندزو يا هدنراقاحنس رتسانم و كينالسو

 .. لالقتس ازارفا لع هدلاووا قرهلوا قرتم یتاهمو توقو دیازتم هن وک ندن وک یتورت

 e أ للا راهظا هروربم تامدخ-.مدنزارفس هسنارف و هحع و هسورو شلوا

 ۱ هیاشاپ دم یدیفحو اشاپ طاصو اشاپ راتخم یلغوا رکید و ترازو هاشاب یلو یلغوا
 3 هیجوت همهلا راشم راقاحنس نالوا هدراوج و یکالاو هروم بوللوا تا دارا

 E رللو هدهساا دلاقوف یایدعت و ماظم هدنقح دارفا كناشاب ىلع. یدرونل وا

 Fae یرغو مادقا نالوا هدنصوصخ كمما رامعا ییلاوطاوا هاب کت كتعارز و

  هالح ییدلیا بدر” همظتنم کدام ودی كنب نوا کب ایما نیم وط یی تا

 | میسقت هرلهعاق ینهموقیم رک اس ندو اکدلبا زاغا هتیاکش و ضیرعت رابرجکب هدلوبناتسا

 . یدما لا

 | ودیود ناق كناشاب یلویلغوا لوسب كناشابیلع هک اشاپ میهاربا ریزویفرصتم هبولوا
Nی رکب نوح كلا لاخدا هتموکحهَضوح ید یترلازوا هرزوا یسهفولأم تداع  

 هدنتروص هناعا بور د ولع هنیرژوا اشاب مهار هلا كيرم ی یلاھا N نوک

 .iSy ٤ یدلیا سحو بلج ههمنایو صلح یناشاب محار هلملاسرا نکن افق

 ۱ راک اما ميهاربا بولوا ییاعفناو بضغ ثعاب كنيراترضج ناخ دوم ناطلس

 ۱ مع هلیدرس هبهاو راذع مقاطرب نکبیشلردنوک رلنوباه طخ ددعتم نوا یتهمق
 E هلخح كيهبلا راشم یاشاب هرزوا قماعلوا مادختسا هدلامور هرخالابو راهظا تعواطم

  تمذ ةمزاللیکتو بیدأت ندنکیدلبا زاربا قلزستالدام یعتدهدنوب هدقدنلوا راعشا بس
 3 . هلیئوطس و تبه كناشاپ ىلع یسلاما هروم نالوا داسف دمتنس طقف بولوا تطل
 1 دیدہ ona ندنغیدلوا .مولعم یراقدمهلوا رداق هرمضا ایام یارحا



 ۷۳ تاعوقولا جات ۱

 بولوایهاشداب نع ۇمو تتطلس راثتسم هدرصع لوا .یدرونل وا هلماعم هللا فنطلت هاکو

 میدقت هرزوا داتعم كناشاب ىلع یدنفا تلاح یجاشن نانلوب هدنلالقتسا دی ءرادا مامز

 هلیوب ید اشا یلعو بلط هسک كيب یونس اءوطقم هلتعانق مدع هییادهو غلابم کیدابا
 لع بولوا لعفنم یدنفا تلاح ندنکیدلبا تام ندنساطعا همدقت یک نعم یوکریو

 نالوا یمادختک كناشاب یل هک اتقو . یدلبا ماتها سف بصن هنسهلازاو رهق كناشاب

 .اشاپ یلع . یدلک هلوبناتسا ًارارف بوشود هفوخ ندییلاراشم هليا باسا ضمب كب وشاپ

 ینبداوا نک اس هدنراوج دیزیاب ناطلس هیلایمومریم بودیا لاسرا یسییادف دوینرا رب
 هدهنستنطلسراد كناشاب یلعندشیدلوا شمریدنا نوشروق نکیا رروطوا هدنسهرحت كغان وق

 حو رشم هج رر, و هنکی دلی بلسیداتعاو تدنماهبلکل ابندنسودنکی سلب مادختسا یادف هلهج و وب
 وشا یدلریو رارقهنلکنتكناشاب یخ ینم هنغب دل وا نانح هح و ص هداسفۀرا رش یخد یدنفا تلاح
 ووو تحض القعهدهسب ا راشعا لح ەنتاعنصتكنىدنفا تلاحراضعا یسهدامقل 11 نوشروق

 ندهرئاس ٌهولاو رصح هنغاحنس هناي یتراتموکح ٌءزوح كنيرلاغواو اشابلع هدعالوا
 بونلواما یسریدتیا.هرادا یک كالما باحارئاس یناکلتفج نالوا هدرلاروا هلدفک

 هل رتراماو ترازو عفرو یدّوم یضع تا هک دنیا زاغا هساحر میارج وفع اشا ىلع

 هدنلئاوا یسهنس قلا زو وا هرخ الب بولوا یداب هنسلروس هدارا یراا تماقا هدنل دەمت

 هدن را وج هليا یسل اوبا مورونییعلو بصنرکسعرس اشدیشروخ قبساردص یبیلاو هروم
 كلذیلع ءانب رلیدارویبرومأم هنیرلالتساوطلست عفر كنتاعباوت اشاپیلع ایعاو ارزو نالو

 طاصو اشایراتخمو اشابیلویرلاغوا كناشایلعو هلغملوا تربئابمو ادب هنالتاقم فرطفرط
 هدنسهعلق هنناباشابیلع هلیرا"ا ِتلاخد هیرکسعرنمیکوم تفلاخالب اشاب دم یدضحو اشاپ
 . رایدنلوا ین هیهرقناو ههاتوک یرللغوا بونلآ هیهرصاح تحت

 اشاب ىلع بوشود هفوخ رثندیا ناب تلوپس هدتحاصم هدقدلوا دّتم هرصاحم مایا
 اشاب ىلع هلشالو ردیاكاشبدنا تقاع یسهفاط دوسرا هکدلروک یلالحمضا كتنادناخ
 رک ذلا فلاسهیرام|قوس هشرصردغ ینراترضح ناخد و ناطلسلرهیدرانهلوا هدغېلع
 یودرا هدنرفس هسور اشا راتخم رایدنل وا مادعا هدنرلافنم اشایدخو اشا طاصو اشابلو

 یدیارولنیداشاپ رضح هلفلوالقتسم ببسهنابمالساهیلغ بوشتپ هدنلاح یمهقاضم كنوپاه
 فلت رگبعدق كسبترد نالوایختنم كناشابیلع هدهرصاح تدم ندیازواحم یهنسییا

 شمقح ندهعلق نودیانامتسا اشاب ىلع راحات کما رارفیخدیرادقمر و فات یعوحكی

 یتسهماقا هدلوساتسا قرلوا یلاعوفع رهظم هلو هنتمدخ مدق و هننس اشا دشروخو



 خراب ۷

 ۱ رو کیا هلتمامهلوا یهاشداب ةدعاسم یرف 19 ینبدلوا شملا زانو ضرع تاعفدلاب

 هکیداروک هدهصوصخ را ضمب ۰ یدنلوا راما ندغبت ءرطنق هدننهنسزکسزوم وا

 كنبقرق ادعام ندنک الما بوسصقح دوقنو وج هجرد نالوا لومأم هداشابلع ارظن

 . ردشلیا روهظ یدوقن بيرق هیمسک

 لالتخا مور

 یرلهدرکوزرآ لراواهیسور وربندتقو یلبخ ییکشت یتموکح موررب هدنسهریزجهروم

 . ژارفا لع یسایاعرهروم هدنرفس کیا ناسکس هلیرلیغرت و قیوشت نالوا عقاو ندینیدلوا
 فس كناشاب نيج یربازج ارخومو كناشابدمم هداز نسح هدهسیا راشلوا ناصع
 توق ییدلبا لصاح كناشابیع یللدهب یراهرکصاهد یدیاراشٌملوا بیدأت هلیرلتوطس
 . هیرصاحم تح هدهیای بولبربقیدانق و یلوقكناشاپلغ نکیاهدقلوایراتامیمصت عنامرادتقاو

 یسهرکسع فئاوط هروم هررزج یخد اشا دشروخ یسلاو هرومو هانع وا عضو

 نامز یرافدلوا رظتنم هارامورو تقو ینیدارا دلرلولوقسم هلکملا تعنع باحصتسالاب

 یدایا توعد هناصع یرامورنوخنا نابیرک ص بلخ یخداشاب یلعو یدرتسوکزوی دعاسم
 قالفا هحرک ۱ بولوا زادناولعدالف سشّتآ هدهرومو قالفا هدننهنسیلازوتوا هلع ءانب
 ندنغیدلوا هدناحاس هنوط عالق یکی وکر رو لیناریاو شمامهدیا زواج یتسهرئاد یلالتخا

 ۱ قم تلنهروم هدهسیا شلوا نوصمندناصعدک هلتهح یفیدت وا دادماو هناعا یردیپ

 ۱ باى ندکل اوچو سوم ندهناعاودادماو هددر زج طسو یبهعلقف هحیلبارط نالوا

 ا و ونا یداوآ روج هملست لوا تل رو ةا
 3 2م ا لخاد تانا اد هلقفو هدهتلبارطیند یعرخ تاناشا دلقو
 ك ناخش رطب نوت رک هدنلالتخا موروشا ردشللا صل هلساطعا هرایولتلک

 یراقدلوا ملکلا قفتمو لخدعذ هلراشاب هجوقو ساپ قوج كي نانلوب هدرلهرمشط كرکو
 لاحعتسا هدنمادعاو لتق كصاخشا نالواءوس ُهظم هلغلوامولعم ندنسایانع قاروا نکا
 یدنل وا انتعا هنیرلهیوقت هلنعت نیظفاحمواماو ارزو هرلاحاسو هراهطا فرطفرطو
 ۱ تا دو لمارب باخت اشاب دسش روخ رکسعرس  هدنسهنس , یدن زوم وا

 هللا اصاو ازرو رومأم هتعمو رکسع ردق كسشا یمرکی تونل وا نسل یر رب

 یسهعلق یلوبانا ناناوب روصح بونلوا راما ندندنبرد هرومو كيرح ندنیدزا
 ههعاقو لکتتو درط اقشا نانوب هدلاولواو شملوا توطس تاقدارسبصن هنهاکشی



 ۷٤ ثاعوقولا جرات

 قوس هدننمض یدادرتسا كن هحلبارط هرکضندقدنل وا عضوو مهر اخذ ردق كن وکی رق

 ةتشذکی رکسعدوبنراردقكيبیدی هدلاح یفیدلوا شمنلق ثبشت هنیهلوا یرکسعبکوم
 ندنراقدلوا شللا تدوع هتغب هاسس یسامهنلو هراح هنسافا بودیاباط یترلهفولع
 هلقن تامزاول كنودراوب هکنوج یدلوا مرلتسم ینغلنقشاش كنهراس رک اسع تفکوب

 رانامرواو هردو غاطو هدقایا ًامومع یرلناتسرخ هرومو صقان كي یسهضتقم تامهمو
 یرللو تامهمو ریاخذ بلحو یرله رط هریا+ ندنرلفدلوا تصرف دصرتم هدنرلحا

 داد نم اموف اموب تتشمو ههاضم نالکح نکیارولک هیلواتا هلسلوا دودسم هلکل ای

 هتناقا یخد هدلوانا نوسروط هلیوش كلدک ههحلبارط نرانب یداوا
 ندقلحا كنلواا هدتلصاوم N تدوع ناربج و ناتفا ندشدلوا ناکما

 . یدایا تافو اشاپ دوم رکسعرس هليا مومتوبو یدنلوا رابختسا ینبداوا روبجم همیلست
 بوقج فالخ هیلکلاب یدما رولوا فرطر, یلالتخا هروم هرکصندکدتب یشیا یلنلد هبت
 اغ نالوا دع لقسم بنس هراقلافو ندنکی نا ددعا ےک نانضع دنا ۲

 هاقانا قو كتسودرا هروم ید اشاب دشروخ و لوتقم هدنسهنس زکس زونوا یدقا

 نوک چوا کیا بونلهتخ هاسههاو رولا هتیلوئسم تحت یسیدنک یشان ندنتدوع
 هنسوب نانلوا بصن یرکسعرس هروم هرکصادنوب  یدلوا لوصوم هترخآ راد ءرکص
 دم دوکوبا ینلخ بودیا تافو نیزسقلوا لصاو هتیرومأم عفوم اشا لالج یسلاو

 ندکدتیا البتسا "الماک هتسریزج هروم رامور هلکمامهک هیورلبا ندرپشیکی ید اش
 یتسلاها هللاسرا اقشا كب ییارب هزقاسو طضیهننآ هلردبا زواحمیغد هجراخ هقشب
 ماقم ردق نوک قرق اشاپ دحو نانلوب ظفاحم ۰ رلیدلبا هرصاحم ییهملق بور دلاق هغارآ
 مزهنم هلکلاب اقشا هنیرزوا یدورو هلنوناح یاغود كناشاب ىلع نادوفو معاق هدهعفادم

 نسح زارا هدنتعم موحی اشاب دشروخ . یدنل وا امغی رسانرس ایاعر یارف بولوا
 زو ییا اشاب ذم دشر یسلاو ندو نالوا شما تفالو تعاحش راهظاو تمدخ

 اشاپ مهاربا یلغوا كناشاب ىلع دم یسلاو رصمو یرکسعربس ییا مور هدنسهنس قرق
 مادقا هنیئرت هدرصم وربندهنس دنج اشا مهار ا هللا راشم هلفعوا بصن یسلاو هروم

 بولوا لخاد هنسهررزج هروم هليا رکسع یالآ چ وا ندهمظتنم رک اسع نالوا هدقملوا

 اشاپ دبشر رکسعرس هرکص ندکد لبا ریخست ینهجیلبارطو لیکنت ینابقشا فرط فّرط
 . رلندلنا هرصاحم یتاماکحتسا كنلسم ی رکنا ذاحا تاكرحملاراد كرامور تاقالملاب هليا

 یرلقدلوا راودسا ارح كرلمور بولوا دراو هلن وناهیامنود یخداشاب ورخ ایردناد و
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 . یسیژزج كب ندایقسشا ییادف ودق كيب یدی یتا ناوب روصح هاکیا دس ییهنعا هار
  هیهمالسا "یدایا یسهعلق كناسمو روم ندریشم هرطنق یسادعام بولیبهدیا رارف
 . مایبس نالوا اقشا نّئافس ممم هدنلالخیسهنسرب قرق هلا راشم نادوق . یدلیا لوخد
 .یدلوا قفوم هطضیادعا نئافس زواحتم ندزوی و هبیرح یتاماکحتسا بوروا یتسهطا

 9 هبریخ ةعقو
 . هلکلاب یاظتناو ماظن هلرابرحکب نالوایسهدیزک لا كنهلع تلود ةفظومرک اسع

 . هتعالق هروم ندنخیدلوا سردنم و وج یخد یاسر هبرفس تامزاول وللثم ینلدلوا لتحت

 . هسبا لا د بوسهلویدشت تامهم و هرخذ هراودرا نالوا قوس ورب د هش یتاا شب

 تلود ورندهنس زو ترد ینجهلوا یناشبرب بجوم هل هسلوا یحراخ نمشدو هدنادم

 بایتردق هنسهلازاوعفر كناصعیراقدلوا مساحتم كانسهف اطمور نا و هدنتعر كن هلع
 1 ا ءدلاس ییدفاوا اتعاو تش هبهبررفس و ا لاوحا ے نو نیم هلسمامهلوا

 . هتفیداوا یراروظنمیکرکیخد كنباحا هطیسب لوقعقترآ سر تلود
 ۱۳ ار كاع هلیناوتع یکتا ندرلیرحکی هلیا .تلود ناکرا قاق ینبم

 ۱ نایرجکب دیدانصنکل .یدیشملوا عورش هملعتو ملعت هدنرخاوا یسهنسرب قرف بولب رو
 | ندنفحهمهلوا راج تبنما هدهسیا راشما دنس یاطعا و تعواطم راهظا هدصوصخ و

 . یجمربخو یجیوط نوجا قلوب رضاح هنیراهیبرت و بیدأت هسیا راردیا نافطو ناصع
 . . لسسیالتخا مور هقشب ندقدللوا ظاقا یاطراضو یساسور یراقاحوا هناسرتو حمغل و

EE3 هدن ولتبعم كناشاب دمش تنعو اشاب نسح غا نالوا یرلظفاحم یتساح كنيزاغوب  
 ۰ یدیشلریدتیا هپ یندینامزا ول یلقن هلوبناتسا لاحردكناکس ردقكبب چ وا یا نانلوب

 ۱ دغاب ES یآ ر, ندفدت وا ترشاسم همیلعت هرزوا ینیدلل وا نام و نظ هقىقسا ی

 ی ز وقط كنسهدعقلایذیسهنسر قرف كلردیا قاشا دقع هرزوا قلوا تواقشزا رها

 . هدنسلاب مظعا ردص هدهسیاراشیا امفی بوصاب ینسوبق اغآ و ین یلاع باب یسهحیک هبنشجم

 دل وانوصم نداقشا "یدعت هک ا افتخا ید اغا نیدلالالح یساغا و هلغع ون

 . مالسالا خش بوصنمو لوزعمو ااب تنعو اشابنیسح امہلا راشمو اشاب ماس : اس

 : . ناطلس بولوا عمتح هدن واه یارس تل ود لاحر و یرلهحاوخ سردو یضاقو

 3 دم رک اتسع ۰ یدلبا راذک مروب مع یار ندشاطکش» یخد یرلت مضح ناخ دوم

 ۰ ناطلس بوللوا جارخا فیرشقاجنس هلفلوا لصاو هنویاه یارس جوف جوف هروک ذه

  هدرلهلشق عقاو هدننادیم تا اقشا . یدنلوا ذات تکرح رک ص ینبرش عماج ناخ دما



 ۷۷ تاعوقولا ج اتن

 یهر و اغا مهاربا مهجهرق یشاب یحشوطو اشا تنعو اشاب نسح ندنراقدلوا عمتجم

 همغاب هئ .رلددنل وا مانعا ها بوط هعطق یاو ۲ بوسنم هو هدد یاب

 بولبرق وق هس هم دص بوط هدهسلا راشمهتسا كجا نضح هلنا ذس یراوق نادس

 هدنک ارپ بقاغتمتسلوا راوبراد مزاع اقشا رادقمر, قرهللواتخادنا مقلاص تبونجاقرب

 یرچییکی ۰ یدنلوا قارحا هلیا هرواجاپ ولغای لاحرد ید رلدلشق . رایدلوا ناشیریو
 تمدخ نسح ندرانو دعب اف هدقدنلوا رک دت ناکرالانب یساغلا :دوخایو اش كنغاحوا

 باتکلا سیار ینسهام وا تصرف ةعاضا نکشلوامقاو هلغزب هلغمالوا یاح تشاو لومام
 قلعتم هدزکص وب ید یهاشداب هبنس ۂداراو ہلکا نابتاو داربا اقدصا رئاسو یدنفا ادبس

 ناطداض یرچکی و نالعا ههسورحم كالا یییدن وا اغلا لک كنغاح وا یرچیکی هال وا

 ها کو هدنداعسرد درک اقشا زواجتم ندکس نالوا مولعم یرهقاس تئاسا ندنتارفنو
 . یدللق افتک ۱ هلیدصمو ینن كنيرانالوا رش نوها بونل وا مادعا هدنرلافتم

 نالوا دتشم یماسا سا هلتیرهظم هبهمنتسح تاعوفو و دنع هدایز ندهنس ز وشل

 ههماع ترفن یسررولوا دوبانو وح هدنجما تعاس شب وا هلیوب كنغاجوا یرجکب

 تأعن ندنسلوا سردنمو ج هسلکلاب كتراهعوضوم تاماظن ید وو ندنرللوا التم

 هتناب كنهشآ ءرقف زکلای هدهسیا قجهللوا داريا هدهلمکت یاللصف یلاعت هن . ردشلا

 یرظان هتنارق هاسهبنرقلقیرف هدنحشرات چوا یللا هک اغا هدد هلا یوم: یدنل وا ع ورش

 کیدبا رایوس هلیوش هلا راشم ۰ ردشل ری ویمان اکا یظفح هلتسن هتیرومأم بونلوا بصن

 ممصم هوا ینچهنل وا تکرح هلهجو هن مدنرنانط نالوا ظوحلم ةر اصقاو

 هدهسیا شما تیما ردق هیهجرد رب ندنناطباض یرافاحوا یجهربغو یشوطو شوب
 یحءربخ نالوا هدیوکصاخ لاحرد هدنروهظ كنمقو .یدشمامهلوالضاح ناتتمطاهلساع
 هاکمروک ین راقدلوا بقرتم اکب و ممتح كنارفن و ناطباض هدنسوق هلشق مدتک هتسهلشق

 زکستجابب هل . ردشلوا زکمولعم همقو رلاغا یا نکل مدشود هشالتو فوخل هبترع ضعب
 قوح كاهنمظنت كزمتاحوا مز موح ناخ ملسناطاس قرەلوا نابزکی یسهلمح هدمکیاید

 ینال ندزمعابا ءرابرحتکت هدهعو ووا هساصت یه نکشما زلئاسحا هدزمقحو شلا تمه

 هادیا رظتنم هنیزاربا تمدخ رب نوجا یسلازا ندنعرزوا كنکلوب ندزمغیدلوا مهم
 هسیا هلیوا ید ن رابدید زرضاح هک ادف شابو ناح هتلود ٌهدارا یدمش هبلع "ءانب
 ی ءرص مقرا و بونب هراقباق هلتعرس لاک هدمکیدید |هدک كروب
 :لاهاو املعو رلقاحوا راس - یدیا ردپا راکفا حضو : وید رایدلیا تمدخآ هناراسناح

 . ردشلوا بجوم یتش هلتاوهس هلبوب كفبا یزافلوب رفتن ًامومع تو
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 لوسور ندلتفیدلواشهلوب یفاکربغ هنسهظفاحم هلزنکدمرق هبیرح نفس هعطقنواشب نانلق "

 را ۱ ۷۸

 a هسور رفس روهظ

 .  یلیکشت یتموکح نانویرب هدنسیلاوح هلسهریزج هروم هرزوا یفیدلوا روطسم ,بدالب
 ۳ كنيراتلودهسنارفو هرتلکنا هدصوصخ وب بواوا یشیرلکدتیا اینها سفنبصن كراولهسور
 وللکوک و تامهم و هلا ندننرط مہلا راشم لود ندنرلقدلوا شعازق ید ینیراتقفاوم

 اطعا زاتما هتسایاعر هروم رارب هلفملوا رادقا مور هدسف هلساطعا تارفن و ناطباض

 . فیس كناشاپ دمحم دبشر ارخوم و كناسم هوا رلیدیا هدکما فلکت رابره ینسوا
  تدعر ندلاحوو شهلوا قسضت یک کرک مور یاششا بونلوا حت یخد هنتا هلت وطس

 ٠ هلسلوا شمةج هنادسیراقجهلوا طقاس ندنرادتفا تمواقم هلکلاب هسیا ردیا ماود اهد

  هدشلامالسالهاعالق هرومامدقم بودیادیدشآ ینرلهقباس تافیلکتیمارفس مہلاراشم لود
 .  ندمالسا لها هلکلاب كتسبلاوحو هروم یدمش نکیا راردیا بلط زاتما هرزوا قملوب
 کر هنیرلودنک كنيرلهلخاد هرادا هلبطرش كلریو عوطقم یوکریو ربو یتسهلخت
 ۱ فقوط رلیدتنا ناسب انطق ینرلکحهدیا ترافس كر” هدلاح یتیدغلوا تقفاوم و بلط

 یراهبرت و بیدأت پولوا ندنسهعدق عمت كنهنس تنطاس یسلاها هروم یخد ندنویاه

 ولرده هدیاب و و ینجهسهلوا یرلقح هیهلخادم كيناحا هلغلوا ترم وک اتفاق ختم

 قرف ملا یوم یارفسندنخدنل وا نامو هدافا هدهناراحتم تروصینح هنافراتخا كنالداح

 هدنرللحاسهروم كنولهسورو هسنارفو هرتلکناو قارتفا ندلوشاتسا هدنلئاوا یمهنس وا

 AE هدنناعل نیراوان هليا موم ةت یراهعمتحم نفس نالوا هدقمشالوط

 هگكنه رو نم فاکس و شمشلاقیتحاصم هروم هلتهج و رلبدلباقارحاوقاغایویاهیامن ود
 E شلوا هد دسر هحوضو هرم یراکحیدبا برح نالعا هارلولهسور هدنلاح لوق مدع

 ااو رک اسع هتیراتهج هرومو هننرلاحاسهوط ندهننس تطلسفرط دەنا

 یرکسع هبسوو هدئااوش یسهنس چوا قرق زویکیا ینبم هتفیدنل وا تبالصو تناتم زاربا

 :یدلبا ترشاس 4 هنامهخ تاکرح هلا! روم ئن رهن تور, نالوا دودح لصفم

 لاسراو نیست یظفاح هنراو اشابتزع ایرد نادوفو یرکسعرس هنوط اشانیسح اغا
 iy ف 5 هلع تلود قحا تونل وا رادتبا هنناثشت "هعفادم فرط فرطو

 9مرگ هل آ نازک راب رب یک یرقس یو بو زا سم یی ل هديا لاغتشا

 دارادن ندکی و نالوا دوجوم هلتسح قلوا فلت هدنسهعقو نراوا نواه یاغودو



 ۷۹ تاعوقولا جات

 یراکدلباقسضت ارو ارب یهنراوو الىتساو طبض ینراهعلق لیئارباو یشاسیاو یوط ۱ 3

 هرزوا كعا تعیزع هنیرالحاس هنوط هدعبو صلخت یهنراو الوا هدقدلوا دراو یراربخ

 هدنرنص طساوا یسهنس ترد قرق هليا رکسع ردق كس نوا E ملس مظعا ردص

 یتسهلشف یار نانلو هداروا و ج ورخ هناشاب دواد یخد یهاشداب تاذ بول وا مانعا

 یمهعلق هنراو هرکص ندتیروصحم ردق یا چ وا رلبدتیا ذاخا نوباه کوم زکم

 روصق دانسا همظعا ردص اشاب دم تع نالو یظفاح هلغلوا ادعا تسد راتفرک

 یخد كملاراشم ردصو هنسللا دقت رهضیرع هنویاه یاکاخ نمضتم یتواخرو
 مظعا ردص اشاب تزع هللاراشم بونلوا لزع یتیم هنسمامهلوا قفوم هنصیلخت كنهنراو
 عضو هنسبح زوک ییاشاب تزع هدنرادص بکوم اشا ملس هکردندبنارغ یدنلوا بصت
 كناشاپ ملسو شلوا فلخ هنسودنک نکیا هدنمنع هدیدش تازاحم بیترت بودیا

 زوننش نالوا للام ةدرک قح ینیدقارب هفارصرب هدهنردا یتحو یساشاو لاوما ةفاک

 . ردشعلوا ناسحا هیاشاب تع یخد "یدوقن. كل ەس

 اشاپ مهار یرکسع رس هروم هلیرللآ هنتح هقولبا یهروم یرلاغتود هثلث لود

 وردک وز وب ندننشیدلوا زجاع هدکرادت یتامهمو زیاخذ كنيرکسع هداروا نیزا دمب
 ندشدنل و هدنساعدتسا كللا بلج هرصم ییاشاب مهار هلاراشم اشاب ىلع دم یرد

 هلاراشم اخصتنم ییرکسع هرورضلاب هدهسیا شمالروس ناّزرا هنس هدعاسم ردقنیه

 هدماللسا دی بوقح یرکسع بسنارف رادقمر هدروم لاحردو تدوع.هرصم اشاپمهاربا

 یرلتلود هرتلکناو هسنارف یدلوا دراو یربخ یرلکدلیا طبض یهعلق جاقرب ناشلوب

 هدرلهسیا شملوب هدکما هناعا هرامور ًانلعو شما یوباه یامتود ًاقفتم هلبا ولهسور
 نو ملتيا هلساما لاحو تقو یاضتقم ندنرلکدعا برح نالعا هی تنطلس ًامسر
 شدلوا دراو هدنرخاوا یسهنس ترد قرف ندنیدنل وا توعد یراحلبا ندیا تفراقم

 یدنلفترشام هتهارک اتمام روم هس قرد را دالا قر تاع

 یترادص کو م دیدج ردص هلیرابس یسمقج ندلا كنهنراوو ییرقت كناتش مسوم

 یناکرح ضعب یلاع یاضر فالخو ی امهنا هناشحف ریارب هیسلرا لاصیا هنساتشم ینمش
 هدر یسهنس ترد قرقییم هنکیدلبا ققحت ینجهسهلوا زدتقم هتمدخ یافناو هنعوش

 ماقم اشاب دم دشر ندیا ترهش لصحم و تعاحش زاربا هدنرلهراحم هرومو لوزعم

 صراقو هتسخاو موخصو هبانا یسودرا هساقفف كنولوتسم . یدلوا لوصوم هرادص

 یسلاومورضراو ندنفدلوا هدکعزوب هنیرزوا مورضرا هرکص ندکد تیا البتسا هنیراهعلق



 عات
 1 دقغ هلثش ندننلزسناکما كنهعفادم اشاب بلاغ قىسا ردص نالوا اش رک یرشو

 لزع قرهلوا لم هنئواخرو روتف تشک و ندنکو دیا شملا ضرع ییموزا كنهاصم

 . هاراتکالفوبیمهنس تردقرق ۰ یدنلوا بصن یرکسعرسقرش اشاب طاصینک | بونلوا
 بونل وا ترشابم هلالتاقم رارکت هدکدلیا لولح یبرح مسوم یهنس شب قرقو رورم

 قسضت ورندیا جافر نمشد هدهسیا شعا روهظ راتیرفظم كفت قفوا هد رال ع ضعب

  كنننمش . یدلیا هرصاحینویاه یودرا هدینمشو البتسا هنسهعلق هرتسلس یفیداوا هدکشیا
 یرضستو طض هایرانهج یشلوب رکسع ردق كی زون وا هدنجناویسهصقوم تاماکحتسا
 یودرارب رکید بونوط هدهرصاحم تتح یینمش هدقدلوا یعولعم هلراوقسمینیداوا لباقان
 قفوم هدلاح یتبداشدلاح هنسهعفادم هدقلنازقو هدناقلاب هلل رلملا قوس ی وط هبهن ردا

 ۲ ةض یسنس ی قرق ندنکودیا للاخ ندناماکحتسا یرهش هنوماو ندنتیدملل وا

 یربخ یسالتسا كمورضرا ًاقاعتمو ادعا تسد راتفرک میدق تخت یاب لوا هدنرخاوا
 هژاح هقشا ندهاصم نوسلوا هسرولوا هلتروص هنره هلع ءانب یدلوا ادیوه ید

 هسوکی حدمآ و كب رداقلادبع هداز كب نیما ندىلاومو یدنفا قداص رادرتفد ندنغيدملاق

 یلوالامسبد یسهنس شب قرق هلفملوا مازعا هیهنرداو نیعت صخم یدنفا فک اع

 . یدنلق حاص دقع هليا هبتا طورش هدنطساوا

 ۱ هست ا ا ءروم هک هدهاهم وشا نالوا روپشم همان یسهنهامم هنردا

 قالفاو هیولهسور یرهعلق هقسخآ و ناتسکرح "الماک هقش ندقدسلوا

 ینازاتما كنهبرصو كانتکلعو شمنلق كر هتراماقرنل وا مدهعالق نالوب هدنسخارا

 ینانیمضت تراحم ردشماوا عیسو یدودح هببرص هلسوالع هحان یتلاو ماکحاو دییز ۰

 ندطئارش "هلجید كلررو ینوتلا راج نوبلمنواقرنل وا ییمضترفسو یحرب قرهلوا

 . ردشلیا وفع ینولع وا ندنتوتف لاک یروطاربعیا هبسور ًارخؤم هدلاح ینیدلوا
 ` ندک ږلبا هعاضا ناجو لام ردقو هلسادوس كمامر و زاتعا ههروم هنس تنطلس

 روج هنیرادتخا كنهروک ذم تاعیاض هدم و ههدصا هلهحو قللارف كن هر وم مه ءرکص

 هجرک ا مدننسهالر اشاب ونرب ندنرلولفرط رفسو ندنذوفن باحا كتقولوا یدلوا

 رولوا لوپ هسیارولوا لوبق یغللارق هروم هبراحالب نکل زملوا ديما هبلغ هیولوتسم

 ۰ ردشعد زلبا مارا فلک ردفو تفوه نمشد دلهسا رلبا رابتخا

 ىنىع كنهضفو هدنسهنس چوا ناسقط هدهساا جاتح هالاقم نوزوا یسهک اح كلوب



 زە تر جی ِ تی

 ۳ 3 رم جم 4 aa ۳ و

Aتاعوقولا اتن ات  

 یتعادل وا حیات هننشاضتفا تكنامر مکح راش هاب ول ندنکیدلک ءزمشاب ید مرز جو عم

 . ردیرورض وا فاع ۱ :

 دادش لاوخا

 ولنم هل وکو ربندنامز بیرق هپ هنس زوب یلایا دادغب هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدقباس لصف

 ا یک كتلود هدهسرلردا زارا تعاطا هب هلع تلود فرط رانو بولوا هی

 تاصصخ دادادغ یدنفا تلاح»روهپمشم هدنحرات قلا یعرکیزوب کیا . یدیا زما نایرح

 یتسالاو لصومو یترلاشاپ ناباب هحنجوم رلنامرف نانلوب هدندیو لالقتسا یتیدلوا زااحو

 باخ هتیالو ماقم اش/دمسیلغوا كناشاب نایاس كويب ًارخّومو شنا بصنیلاو هرازولاعم
 نادك دليا لغت یدنا د واد ند توقف هاسهح یسهرادا ۶ وس هدفسلا شملف 3 1

 ندالضف تاذ و یدشلروب هجو ترازو هبنراب بیدنفا دواد هلاراشم دادغب تلایا 3

 زوقطزو وا یخ تالو ۱ قفوم هتک و توق دیر ندنغیدلوا ندرادتفاو تقال تاخاو

 مریم ساع کای ر هلتارب | هلغملوا ۱ راط قاقشهننب هلع تل ودهلبا ولنارا هدنح را

 هدلاعکیدلیا ناشیرپ یی رکسع اشاپ نیدلالالج هدازرابج ناناوا بصن یرکسعرس قرش 7 ۰ ۳ ۳ 5
 هاست د اخ دد ندنغیدلوا ا رم اشا دواد هلارا 2 5 ۳ هک

 راکشآ لمح كنس ەت رح داده هتیدتز كن هه ونس تاصصخحم هدهسیا شمنلق لیکشت

 رادرتفد هر وا كمردتا غالبا هنهسلک ك خانوا یهنردق تاصصخح ندنک ویا

E. 1هنهلحم لاوحا كنيدنفا قداص یدنلف مانعا هدادغب هدنسهنسشبقرق یدنفا قداص . 

 80 ' یس راد كاسا د واد یککللاژ داد نیوتکعا فوقو بسک هلیقیال ۲
 یکعم هیهلغ تلود فرظ یربخ ییالوا قالتا تسکتسودنک ی ادعو 8

 ورا و هماظن رک اسع هنتعمو هجوت هاشاب یلغزال یسلاوبلح یتلایا دادغب هدقدلوا

 .دادغ هدناواو و داعع وا لاتسرا قرهل وا قفر و 3 اک رادقم نىنا

۱ 

w 2 ۱۳ 
 زگ ۲

2 sy SH 
. 

 ا

 .مانعا هلتیرومأم كلا لصحت یایاقمو كمرردتیا دییز یهسک كسبییا نالوا یسهیونس

 .تدوع هلصوم یدنفاتلاح ندنفیدمشانی هرلاروب اشاپ ناملس نانلوبیلاو تقولوا بونلوا

 قا هادسع ندرانم هل وک. هن الق كناشاب ناملس هری ابوتمحر .هدادخ باحیصتسالاب هنتصه

 ع: كنودراکیا یا قوس نيرافرط دادو مورشرا هراس اورد و

 .هسورو هرومو ندننزآ همان E هنس A EE یدشعلوا هدهاشم یمهلک عقانم 0

 .هماظن رک اسع ید هددادغت هحرکا تولوا التم ه هلک فراصم یشانندع ات كتر 9

"ِ 9 
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۳ 
e 
Ns 
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 ا بول وا تسدرد اب دوادو حتف یسهعلق دادغب هرکص نده رصاح نوکناسقط

 ۴: وقم حتفلادعب كرکو هدهبراحم یاننا كرک یسیرنک ا ندنسهفناط نمهلوکو یداردنوک
 . یللدهبتو ةمرح هناضفورع كناشاپ دواد یدلوا یفطنم هبلکلاب یعاجوا نمهلوک ندنغیدلوا
 بجوم كناشاب ىلع دم یسبلاورصم صوصخابو كنارزو والثم ىلاثما یلتق كناشإب ىلع
 3 1 و شعلوا هماقا هدلوسناتسا بوهوا یدصت هتمادعا ءاتب هنفیدلوا یثح و

 30 .N . ردشلا اه رادلاح را نکیا مرحلا خش OE ها

 :E اشا ینطصم یلمردوقشا لاوحا

 يركز نیدوهد رفس ماکنه اشا ییطصم نانلوب یسلاو هرد وقشا ردج نعابا

 دوس را ردق ك بیم رکب ش.نوا نانل و هدنتصم هدناوا یسطخحت هبهنردا كنولوقسم بول وا

 Ê یدشلروک یوا نسح هدهلاصم ردقهبهجردرب قرهلاوا لج ههل. هلرکسع
 3 .رومأم هنحالصا كعلدونراو اهاهدنسهدهع اشادشر مظعاردص یتل ایا ی امور هم اصل ادم

  هدنسهنس یدیقرف ندشیدلوا یلوتسم قاقش هنن اشا ییطصم هایاهلاراشمردص هاغلروس

 هنیرزوا هلع تلود هدتقشحو :هنماع اشایدنشر هدهرهاط تروص اشاب ینطصم هلاراشح

 ردقهیهف وصلا كيرحم ینارعا نانلوبهدنرافرط یقادوبنراو هنسوب بولوا نایفط زا رفاملع
 لکا مزهنمو هعفادم هدهلرب هليا هماظن رکاسع هلاراشم ردص نکشلآ هنمکح تح
 همیلست یتسفنءهرکصندقدنا وب هدنلاح تیروصحم تدمر و یدلبا نصح هدنسهعلق هرد وقشا

 . نویاهوفع رهظم اشابدواد هلبنبع بولوا ندتفرعموماع باححا یدو . یدلوا روج

 .r ردشلا تافونکیا مرا خش قرهلل و ەدەدىدع بصانم هدناخ دحمادع رصعو شلوا

 .E یسالبتسا هریازج كنولەسلارفو یرافاجوا رغ

 3 ییاصوبرح هاب رلتل ود ایوروا یرلفاحوا بغ هرزوا ینیدلوا روطسم هدهاسلصف

 . یدینوا هنیرزوا بغ ریازج زکلای ندنباج راولپوروا هدهفاتخم ځی راو بولوا نون
  هلیدصقمقمأت كنيراهراجت نفس ین هتیراقدمهلوا ردتقمهطبض نکشلوا عقاو موج هعفد
 | هلهجوو هيب ریکناهجرب یک هتراپان وب هکیدیارارولوا حاص كردا اطعا عوطقملدب رادقمررب
  هداينابسا هلکلجلبا هکر ازای هدنسهمانترافس یدنفافصاو خرومح . ردشللاهلاصم دقع

 ۱ شنی حاص دقع هلیاراولاسناپسا هلردیا ذخا ایادهو غاانم ولتیاک رلولریازج هدناوا میت و
۳ 

 1 زیکشسترادم كزسو تافالم هدنرهش دیردام هلا یاد چاق ء ندنناطااض رازح هلبرللوا



 Ar تاعوقولا جات

 لاوسوید زکیدلوا یضار هلص لصن نکیا رصحنم هتراغ یر للحاسو نئاقس ایناسا

 یادهو غاابم زمغیدلا هرکوبو رای هلوا دتم هنس ییا قحا یتاغ كحلصوب هدمکیدلیا

 تا زاهاصو. ناخ رکن و ی هود دیدار“ ندلا وما رک مانتغا

 نالوا هدهبرح تابراتح كانیرلدهاحم رازج ونشا . ردشملا حاضيا ینتیهامو ینملع یتیم

 هدهجرد قجهلوا لوقع هدنربح یراتیرفظمو هلع یرلقدلوا لئانو یرلتفلاو شزرو

 هنیراک نمشد یکی لوا هکدتیا قرت هیران ۀحلساو هبرح عیانص هدایوروا نکل یدیا
 یسکب رلکب رازج یدشلک روتف هنیرلتمه یوزاب ندشیدمهلوا لباق كلبا هبنار بونأح
 هاغلوارورغم ههربفو دوش ییدلبا راخداو روسح لهاحرب یخ ی ندلاعلاوحا اشاب نیسح

 یراحالمو لامنالوب هدنرانوردو یرلک نانلوا یخیستو طبض ندنن افسراجت هسنارف

 ی واست وق هسنارف هقشن ندک دعا ملستو در هدک دیبا EE هاط یلود هسنارف

 هب هنس تنطلس بناح یتلود هسنارف هدا لوا ندنفیدلوا شل ا ارجا ید هدراپ "هلماعم

 نالل وا رادصا اباظخ هنساصا و یلاو ریازج ندهلع تلود ۳ کا تاکش نو

 ربارب ةلملستو هداعا كنهروکذم تابولطمو راست هلسهطساو صوصختومأم یلاع نامرف

 ااو یتعالب و یخ كہلا راشم “لاو نکشملوا راک ذلو صا ید یسلریو هضرت

 هلا راشم "یلاو یدمهدیا لصاح یئرضم عافدنا ینکراشم دبابو كنناکراو

 كنمهناغ هجو تماسج كنم رای وطو ,یتناضرو تناتمكيهعلق هرومام نک نود و ط
 لصن هبولهسنارف هلتردقو توق ردقو بوریدتا اشا یترفو كنم ی درو و رک
 تا عضو م هراد وط یهاخهبجو ران وتل اوب هللا یوم رومأم هدک هدد کدید ۳ ورا

 دک راد مدآ هغ دلوا هدنب رانوتلاو لفاغ "لاو هد شعب باوج ويد نمە

 یسامن ود هسنارف ولىفر هلع | رارصا هدنرارقو خاص كره د زملکح تھر

 هدنطسا وا یسهنس ید قرق کم فک لا قسخت هلا هق ولبآ یتامل ریازح ردو هنسییا

 بودیاج ورخ هبهرق هدنامل جداخو کرج ندا رع نوا وط یر دغ ها

 یرکسع هكر ودق كنب ود قا هدهملقنوزد لا هبمزصاخ تح سال 8
 هدنفرظنوک نوا شب هلفمالوا ناباتش هدادما یخد نابرعینیدلوا راودسا كناشاب بونل و

 هلیرل هذ اوما كناهاو كنسودنک اشاپننسح ندنفیدلوا سردنم هنلکلاب تمواقمناکما
 نیسهعلق ریازح نالوا هدهااراد و یموکح :رفو لاوما دلردیا هلواقم ى راق

 بناح یدر كلتهم وفص هعاق | رخّوم . یدتک هلو هدوب و یدتیا جاست هرازمسنارف

 هدهسبا نقل یخد دعو هت رغ ضه و شعلوا فاکت هل ود هسنارف ندهنس تط 9



 5 ۱۳ r یدعهلوا ریذب مالا يک ینرف تلع
 د وثمشارضوا هلی رازسنارف ردق هنسشب نوا رداقلادبع خيش ندنابرع خراشم نانیدی
 الا كراناو a هول هسنارو هاغلوا سوم نددصقم لس هرخ الاب یئدو هدهسیا
 E . ردشلوا اقعراد متزاع هداروا بودا تلحر هت رش ماش

 ےدقدلوا توف اشاب فسوب نالوا یسکب رلکب برغ سلبارط ندننادناخ یلنامهرق
 ٠ شفلوا قبدصت یخد ندهىلعتاود بناح بولوا دعاص هت راما ماقم اشاب ىلع یلغوا كوب

 فرط اشاب ىلع هلن را ا مادقا هه رصاح یسلبارطو ماق هناصع یراردار هدلاح ییادلوا

 ۱ € ها هیرح نفس هعطق چاقرب هدنسهنسییا ىلا ی هنسلوا شاا دادمتسا ندتلود

 ٠ هعلق اشاپ ىلع هدنرللوصو . یدشمللق لاسرا ًاقفرت هیاشا بحت قرف رکسع روباط
 قد نالعا ینکلیلاو ودنک اشاپ بیج هدنیقع یس ۱۱ هورحا کم بوجا یراوق

 ر قلایا سلبارط هلتهجوب یدلبا مازعا هلوبناتسا هاسباو و لابع هلمحاب یاشاپ

 شلوا سردنم یرلشادنرف كناشاب یلعو تاک دی تا شوک هب وغ وط

 4 بولبردنوک اشاب یهاط ایرد نادوبق هدننمض یرلملآ هتعاطا كنابرع هدهسیا
 ۲ لا تولیروب قازرا هنن فاطلا هدنقح اشاب لع ۰ ردشلوا یداهم هیرکسع تا

 ا رنو تفکو نکل یدنلوا رقوت هلصصخ قان وقو ناحل هیرهش شورضكيب

 e هدنلحم میرکلاهنع یيدلبا جاتا یهحش هن هلغلوا یداب هنشح و ندتل ود فرط

 . ردقح4 لوا

3 

 هب رصم لاوحا

 ا كرل زسنارف اشاب ناسح كج وكن الوا برد نادوش هدشلات ناخ ماسرصع

 . نانوب بسم ا رومات هليا نواه یاغود هرزوا كل | صلحت یر صم

 - هدیزکز وب ییار هليا طباض ردتقمرب E EA هاغا نیسح یسحابروح هلاوف

 شرت هنتعمو باخا یناغا ىلع دم ینکی یخد اغا ناسح ندنغیدلوا شا بلط 2

 3 بوص باکرالاب هن وب اه یاغنود یرانو اشاب ناسح هلکعا لاسرا هلا ۳ ج

 اک ندنراتهج 15 كنلبا مورو ندقلدونرآ حتفلادعإ . یدهعا تنص هتیر ومأم

 ٣ . یسودنکو شلاق یخد اغا یعدم وللثمیراقدلاق هداروا یسیرثک ۱ كنهرکسع فئاوط
 ۳ هعاشا یندیدهم فقاو هتموکح CAT فصتم هلتعاحش و تیارد هدهسبا يېما

 را ەدرکر EP قوزو یشاب لکا ینعب كل ەمشح رس ر مصدتم طب

 ردهلوا < هنماقم یتسار



۱ 

E ۱۱ تاعوتوا تن _ 3  
e E e Eاشاب ورسخ نانلوا بصن  Eهماظن  

 ضمب هلیدصتم هل یرصم ندنرکسع قورو یاب بولوا لوغشم هاتساتب هلشف و ۱

3 
3 

 یشاب ندنغیدمهلوا ردتقم هیاطعا ین رلهف ولع هتشذک هدهسا شمریو تصخر هراهدرکرس 9

 ورسخ ادعام ندنرلکدسا مادعا ینیدنفا یاح رادرتفدو ماق هناصع یقاط قوزو "

 بناحو باخت ا هغلماقمعاق اشا یهاط دوبنرا ندناریمریم هلیراملا رابجا هرارف ید ییاشاب ۱

 . یدنل وا اعدتسا هلا رضح ضرع یتلردنوک لاو ندهبنس تب

 . تماقا هد صمتفو یخ امدقم اشاب لع یلریازح یردار كناشاب ىلع یدس نادوف ۶

 یلاو ینم هننیدنلوب هدلوبناتسا هدناوا ونو هنکیدلبا فوقو بسک هتکلع لاوحا كردنا |
 هاساطهفولع رایرچیکب نالوا دراو هرصم ارومأم هزاح جن بونلق لاسدا ارضوبصت

 هدنبرقتهرصم هاسهوت دصق ءوس نداشابلعیخد یرلکب نمهلوکو شاا لق یناشاپ ا

 یسهرثادلمکمو یدارویبهجوت هیاشبدشروخ یکللاو رصم ندنراقداوا شمریدتیافلت
 درام یناعینصت كناغا لعدم نوتب رهعفو ناللوا نو یدلوا لخاد ه.یهاق هاقلخ ۶

 هنیرزوا یساهنا كناشایدشروخ هدننمضیسلراقح ندرصم هلقلب الوف هلعلوا نتمیتیدلوا 3

 كناشاب لعدم هلاراشم هدهسبا یدنلق هجو هاغا عدم هلترازو هر یللاو هدج
 هرصاحم هدهملق یاشاب دشروخو زاغآ هناصع هب یسهفااط یرکسع نالوب هدتسم 13

 فرطیتقو لاسرا ك خاص ندیرایرهش یانرف نیفلوا لصاو هتلود رد یربخ یرتکدبا

 .یدنل واراستو رادصا ینامرف هجو هعطقرو اقا هعطقر هرزوا كلريو 6| هسیا ولتوق

 یتهبج و هیاشاب لعدم ك رصمهاکا بلج یہلایعومریم هلساطعا هلک یایاده اشا بنل

 لعد رصم تیالو هدنحرات زوقط نوا زو ییا ندنخیدنلوا زاربا نامرف نالوا نمضتم 3 3

 . یدلبا رزق هدنسهدهع اش ۱

 هدناعرابلاو هکدتیا اضتقابوننک شوخ هلیرلکب نمهلوک ردق هبیدمشاشاب یلعدمت
 ال رک طلاب هزمت دک هی راها د مراداتیر# ینیآ تب امت و یراثآ
 اک قرما هلوق ی راو راهطا روم نالوا هد رج او 7

 ۱۳ طات ددا لمح یرصمو یدک كاا رخ یوا عورش هکمزا بوروا 3
 ندناو هیاشاب یسومرصم تلایا هدنسهنسرب یکی زوب کیا کما بلج یتقد رظن ا اک ِ

 نادوف اشابیسوم بول وا هرحوت هاشاب یللعدح یرلقاحنس ا كىنالس نالوا نت

 باسا اشا لعدم . یدلردن وک هه رغتکسا LE هن وب اه یاعودو اقفرت هاشاب چ ردن

 اهر وا رشاو یماملع رصم ننضتم یتساقبا كنسودنک ربارب هاتعراسم هتیراضحتسا كو



 ا ی

 Ea 4 ۱ خرا +. ۱ ۸3

 FE ولتبلکو دقت ونناساو هیاشاب نادوق یرارضح ضع يیدريدتيا مظنت ندنف رط

 | مهاربا یلغوا كویب كنائاب یلعدم عاجرا کننالس اشابیسوم هلکملا راست یخد .یادهو

  رصم تلايا هلبطرش كتبا تماقا هدلوبناتسا هلیتروص نهر رد اشاپ مهاربا روهشم هک ك .
 | نمضتم یتارکاذم كتل ودناکرا هدنقح صوصخ و . یدنلق اما هدنسهدهع اشاب ىلع دم
 یا یعرکب زوب کیا ردعلوا یقف روظنم هلغلوا ظوفح هدقاروا هتيزخ هطضم نالوا

 3 ندک دتا جورخ هدنف رظ نوک نواش هر و جولو هننام لومناتسا یمامغ ود ورک

 ASTE O E Sj گیس تتم تع نع ههر کیا

 لاحرد هلفملوب هرزوا هراحم هلی رلکب نمهلوک اشا لعدم هدنامز یبدتیا طض یدشزو

 رایدلیا موج هنیرزوا رازملکنا یافتالاب بوشیراب هليا رانمهلوک

 ۳ و هرکس میخد یرادقمرب و لوتقم یعوح ك دلرلزیلکنا هدنالناقم نالوعوقو

 . هليا یهاشداب تاهرمش اشابیلعدم و یدلوا التم هیرقهف تعجر یرلاغ ود هلغلوا روح

 . ندبناجرب ومادقاهنناکرادتیرفسزایفیدلوا رومًآمندفررطرب هرکصندنوب یدارویب فطات
 . هیرصم راطقاو بولغمیرلنمه ۲ بودیا ماتها سن بصن هلک كنيرلک, نمهلوک یک

 یرادتفاو تادراو و ین كنتموکح هک دتیا عطق ین رلهلخادم هنسهراداو تالاصاح

 هدرصم هرز وا قعلو هدیالآ نوک ینجهراقح ودرا هزاتنخ تام یدیا هدکا فر

 هنیرارزوا ی يیدتیا بسر و توعد ه هعلق ین رلکب نمهلوک نالوا دوح وم

 ِ هدحاو و فارطاوللثم ییدریدتیا تفالتا فشاکو اما زود چاقرب هدنا رب .بوریدتیا موج

 | یسابارطو هنیرللوج ات رفا یرادقمریو مادعاو لتق بولیریک هلا یرثک ۱ یخد هلرلنانلوب

 3 ندکس هدهعفد و و یدنوس هلکلاپ یعاح وا نمهلوکو یدل وا راجا هرار رو هنیولف رط

 . . نامرح هلهج و ینیدنلوا ناب هدوراقو یدلوا دوانو وحج هسک ارج ناردام زواحتم

 . یترهشو ناشرفاوت بجوم مالسالانیب یسلوا ققوم هصیلخت ندنسههاط یاهو ینیغرش
 3 ینادجآ هبهبردنکسا ندلبن رهن صوصخاب و دبیز" یترامو تعارز كرصم ربارب هلفلوا

 ٠ مازلتسا یتسفرو تورث هداعلا قود كتهبرصم راطقا ردروهشم هلسان هدوم رک ناز

 ۱ سو قسا ردص یدالشاب هغلوا ناتساد هدرللد یراتقفومكناشاب لعدم .ندنکیدلبا
 ۰ هسکكب چوا نوا یرصم تلایا هکی دیا ردیا تباور ًاعاتسا نداشاب یلع دم اشا یلماک
 . . یسهنسیجنج وا نکشمایقرت هبهسنک اسب زکسنوا یسهنسیجنکیا تادراووببولوب هلتادراو

 2 یدیشر و هیردنکسا كرلزلکنا یبس كنون ابلاغ کشم لا لزتت هیهسیک كيب نوا
 هديا هديا قرت هدع) بوقح هبهسیک كىنشب زووا هنس یحدرد . ردشلوا یسهلاغ یراللا



DEAS 

 A۷ تاعوقولا جات

 ییدایا زواج یهسک كيزوپ ترد ماشلارب زاریغ هدنمايا رخاوا كناشاپ ىلع دم
 یا دیازت هدنسهدار للم شی ًابیرقت كنا وکم تا یرادقمرب .كنقرت وب ۰ ردققح

 لاقتنا ت وک كنضارا :نالوا ناطوضم تاترلکب نمهلوک یمظعامق هدهسیا یسهیضق

 - ردهل وا تنم ندی كراو. تعاررو ندا

 هدهسیا شلوا غلاب هبهسک كيب ییا نوا قرتلاب ع وطقم لام نالبریو هثلود فرط
 دنلب یراکفاو یوق یعنع كناشاب ىلع دمو ندننیدنلو یوزج كب هلتسن هنالعاعب

 دل تک بسر" همظتنم E نده رطر هاب | هلک ملایم نالاق هنسودنک ندنکو دیا

 مادقا هبهببرحتامزاول وللثم یماشنا ضوحو هناسرتو یرلهقرباف تورابو كنفتو بوط

 مولع هاردیا لاسرا نادرک اش هابوروا ندیلاها دالواو ندنرلهلوک یخد ندبناحرو ردیا

 ,صاخشا کید لبا لج نشو ایس بابرا اوروآ و رریدشن مدا كلام ههضاإير نونفو هر رح

 هشلمر دتیا اشنایرلهش راف تام وداق رشد ل کسعتاماظن ول

 نالوا یراح هدهلقتسم لود هلهحوو هام عم یدیا رلبا ماټها هر و ندع طئاسو ۳3

 زاوج نیرف هد هنس تطلس دز یا ترشام ةة رح :تاکرادت اقطت هنيا و هدعاق

 هن و اه فرط هد دصقتى زات "هلازاكنوب كرديا هعلاطم شب رد ینسعلو یعسط یتجەمەلوا

 كلام ا ےدھ هلک ,یایاده یژدمب هتل ود ناکرا یاو هند رقم نادفتتمو

 رریو رلهیدهو راهزاب هفارشاو ځاشمو املع ندک هفیرش جح ندنتهجره كنهسورح
 انتعا تیاغب هبلج ینولق كرمان ٌهماع كرديا صیصخ راهلا--و هبهام هجولزک هنیراضعبو

 رادحلس كناشاب ناع یکرگ هکردشهلوا عاتسا 9 لماک تنسوا یخ یدیا را

 لعدم هبسانلاب ییدلیا دقت ندرب هسک زوجوا هرکر بو ییدلکهرب و هرابقوح هباغالع

 اعطای نا رووا یتیم لنت یو اهدع دنا و و
 .یدنفا تلاح روهشم ندهبلعتاود لاحر ۰ ردشمد مدلبا اطعا نوتلا هت رتا تاعفدلاپ
 دادغب دوخایو بلحو ماش ردیرارا شب زون وا اریرقت هکهرکصندکدتب یسهلاغ یاهو

 یتبقفومو تعدخردق و كناشاب لعد هدفطلت تروص كره ریدشلرب یرلتلایا لصومو

 ییدلبا ماها سه بصن هنعنم ككر هه دردلکد .تنطلسناشقب ال ییسعوا جاعزا هلهحو وب هنیرزوا

 كنسهلئسمرصم ردجرخ ندنوباهیارس هکموح اشاپ ناملسقبسا رکسعرم زوم

 روضح .داتعمر رار هاننازبختم كنيرلاغا نواه یارس یتوک مسر رب هدنساننا یروهظ

 رلاغا هلذمالشاب هیهذخاؤم ییاغا رادحیاس یراترضح ناخ دوم ناطلس نکیا ماق هدنوباه

 دن :اناطتب مراافاو راکت نمزوک نم 3 قو بوسریولاص هدنرکدتسا قمقح ههر



 099 خراب ۸۸ 0 IS ا
 ج

 ن کو دیا هنارا یناغا رادحاس ود ردقمحا وب یبس تنس ۳ تاساک-هب هجرد و كناشاب ىلع

 E 3 ىدا ردنا تاور 97 هلا لقن 9

 ك ۳ ا اع هدرصم اشاب لع دح لوا_ندتسانلا لراب رجیکی ا
 ۲ سشادوک ید نایت نحو نا مادختسا هدنعم اشاب مهاربا هد هروم نودیا او

 انوا هنیرزوا بلط نالوبعوقو ندهلع تلود باح هدنروهظ یرفس هسور یدیا

 ۱ رب رضم قلارآ از تک مو دعو باطن رک

 ۶ زا نبق هسک كيبش» یعرکی بوممردنوک یهمنرم رکاسع كردیا هنام ینوب هلغملوا لیزقت
 ۳ ۱ فنوقسمو یمکج ینرکسع ندهروم ناتا الب یدلبا افتکا هلللاسرا هیدقت هناعا

 دییأتیهمشنالوارمضمهدنقح وربندتقورب یساملو هده هناعا
 3 ندیراکتعواطمزکمو

 ع ندقدلوا لات یریخسآ دادغاو یک دج: یھ هسور هلكملا قشحم ىفارحا

 . دم هلادحا هلداحر هدرصم هیاوریلع بونل وا صن یسلاو ماش اشاب , ملس قسا ردص

 2 ۳ کا ا وای روا ییا تانا لکت فتا لط

 9 یراسوساج ددعتم هدنچیا تلود ناکرا و هدنویاه نوردنا هلیتوق ها هسیا كناشاب ىلع

 اع دج هکنوح یالبا رادتبا هنتاشت یا ر ذ كرديا عالطا سکه تفک ندنشیدلوا

 هب یم ك ا قرهلوا ناتفرفو قاشق و هبهماظن یکاسع كس ووا یعرکی اشا

 كلبا قاما 4و رک هروخ یتراتلایا بلحو ماش یخد یسوزرا وربتدهتوا بولوا كلام

 ۳ 7 یزکسعرتس قرش هدرفس تفو ندنعبدلوا یوزحم كل ود ناکرا تروص و یخ یدا

 3 یتسظفاخم كنبدودح یلوطااهلیطبوف هیاغاب ىلع دم كرات روک تح اشاب تلا
 ا تلافتفکو ندشدلوا شمزاب یغیدلوا ندنباحما نامز مکس كم ا عیدو هنی رادتقا

 3 الف یسلاو كع هرکص نداشاب دجا رازج " یدشلوا نویاه راربغا بجوما ةد

ES وفعرهظم هلتعافشو طتسوت كناش اپ عدم ا واننا سقم  
 8 یالوطندنسمامری و یتررلهلوک ن ندارارف هباکع كد اشاب لعدم نکشلوا یهاشداب

 ۱ قیضتناکعهلسنوف اننودو رکسع ییدتیا قوس اشاب لعدم هنیرزوا تفلاخ نالوا لصاح
 ۳ لالتخا هدماش هلبا طباسو ضعوا یدلبا لاسرا هلومناتسا یاشاب هادع بونلیا یخستوب
 ۴ لود هدخاّوم یسلاها ماش هاکمریدتیا فالتا یناشاب ملس ناوت یلاو بودیا ثادحا

 .  یدیدهو شاصن هدیابو رابدلوا روبحم هبلاخد هباشاب یلع دم كردبا هظحالم شب رد

 لع دمت صوص>اب بولوا لصاح هرعر ندهلع اوا نانلوا راستو رادصا یواح

 3 فرط هلغمراو هوس زکر ییدلیا قدوشت هناصع یاشاب ییاعصم ییلهردوقشا كناشاب
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 الع رودص هی املا لورم هل هکر :یاوتفنالبریو ندیالسالاعش شا
 یل رش بجوم كنا ردشعلواقیدصت و قشو ید هل رلاضما كنیرلهجاوخ سرد روهشمو

 زادرس اشاب نیسح افا یسلاو هتردآ هدننمضیریمد كنه وع هلبا اشاب ل دز 9

 همظتنم ۳ ردق كم زو وا نانلوا بدر” هتم بونلوا بصن یسلاو رصمو ی

 . یدنلف مانعا هلا همظتنمریغو

 یشاب کهدنتسم اشاپ دق یلغوا رادقاریاب هما نالوا یسهعیلط كنهنناغع رک اس

 یالاریمو 1 یال | چودا نانلو هدنسهدناموق اشاب رب و هاب رکسع قوزوب

 اشاب مهاربا نوک یرلقدلوا لصاو هناروحو صح ییالا یراوس كکب
 مرک ۱ رادرسو هلفلوا لخاد هصح هلا یراوس یالا شو هدایپ یالا یدپ 3

 كلتعاس زوتوا عقاو هدنسهرا كنهطقن کیا روک ذم هلعنلّود شوجو هدنسهملققیدم
 ترشاسهبرح هلىعامح ا هلرکسع 1 اقفو هیهسرحُهدعاق هلی رلعلوت ی ماط ماط هدهفاسم

 یر ندنراقدلوا لفاغ نده رک تاک و لهاح هب ا

 هدورک ار او رليدلوزوب توش هکنح نابه یسهقرف هعلط نانلوار ۳ هدنم رګ ا

 نوحا قع وط یلح الوا قرلوا شالتو تشهد بحوم همر رادرسو رک ا

 STA تعلاطم كما ةا ناي نوک ورد کا رحهبناطوا

 نو لر بوساق ناو و تا رت هل عطف كن هفاسم NE E كرداتعحر 3

 یدلاقیریراتوطورلبا كنوياهیدرا ندنغیدلوا بجوم یهرثک تاعیاض یخدقلع د

 هلاراشمو ماقمعاق اش( فر قساردص نانلّو ورا رو او لم هیلعءانب <
 لوغشم هلحالصا ق قلدوعرا ور ندنماتخ یرفسوقسم . یدنلوا بص رگسعرس ات نر 3

 مهار او ب ىلج هلوناتسا هیرادقمر كر ی نانل وب هدنتعم اشاد دمشر مظعاردص نالوا

 یدنلق مانعا هلسر ودرارب EEE ندودرا يلوا كرەليديا زوم هنرزوا ی ۱
3 
 ردقهراهب مظعاردص ندنغیدلوا شالا لولح یخداتش مسومو شم مرک هبهوق اشمهاریا 2

 یتارب اخ هلا رصم بولا هه رصاحم تم یهنوق هاب | یراوس ففخو تماقا هدرهشافا

 . یدیا هدنراکفا كلبا قبضت هلا منم ییدورو كنامهمو مزاوا ینردلوا جامد قا 1
 هلراماسمو فرصتمو لاو ناشو ا كنهسوق هتک كتفولوا ارز 2

 هدنفارطا كنهيلوق یرلنوب دبعبو بیرق ندنغیدلوا قلخ یراوہق ردقزوب رشتلار
 ناخ دوج ناطلس نکل یدیالباق كمريدتیا ارجا یاقسضت نالوا نک كرءریدتآ ر

 میت

7۹ 
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 ۱ لاسواناشابدحا یرارفنانلو یربشم نوباهنبامتقولو" بولاق یرادتفا هربص هلغلوا

 , كیجد ام کو هلع ءانب یدل رما ًاحطق قساا ترتشابم هه رح تقو هنافاالب و

 ۱ . بونلوا تلصاوم هتسارح هوقو نور نفربفقآ هکیدیا یلئاوا لوانوناک هلبرخاوا

 . ندنفیدلوادعاسم ناکماو نامز ءرابشیکق ماب ماکحتساو قع وط عفوم یشاتنداتش تدش

 " هیلغوانآ بوئلوا ماود هکنجردق تعاسیاا یدنلق ترشابهبرح هلیزوت غیا هلرکسع نامه
 | لبنتي وه a لوغشمهلیا ققوص رکسعهننوردهنوقظعاردو شملوا نایات
 ۲ زرقشد هلنط قلوا یرکسعودنک 5 هلاراشمردص ندنکیدلبا برق e ندنعدلوا

 ۱ همر كنهننامع رک اسعیعوشلاحرد كنوبو یدشودریسا هلکمر و ریک هنجما یسیراوس
 ۹ . یرکسع رصم هدهسلا هدنسهحرد یاقیا كنه رصم شوح هرنامعرک اسع یدلوا یداب

 ..برح نفر نالوا روهشم هما اشاب ناملس بولوا ندنرللارتح زرشنارف هدمهو تم مه

 ۱ . رتیدلوا هلغ لئات هلغملوا هدنتحش ینالب و بسر  كتنیهام

 ا 2 ناتو ناطلس ندنکیدلبا تشهدو تىما تک شا هسرزوا هععوو

 3 هسور هقرفر هدنطساوا یسهدعقلایذ هرو نعهنس هلکسا هناعتسا ندنروطاریا هسور

 9 . یدلوا دراو هنسهلکسا راکتخ مقاو هدنجنا زاغوب امت ودولفر هلی رکسع
 و اشا لملخ یربشمهناخحم وط هدهعفو بّمعیدلک هبههات کب ید اشا مهار ا و

 3 ور والثم یرالقدنلوا ماعا هرصم رداشاب دشر روہشم قسساردص هک كبدشر

  هحشنرب اا ًاعیرس یراتلودھ نازفو هرتلکناو شلردنوک نص وصخ ر وعام: یخدندنفررط

 ۰ یخدندنفرط ولنا كردیا سرفت یتنجهلوا ببس هنیروهظ كرلهعقو كوسبكب هسيا زلریو
 نالو هدنسهدهع كناشاب لعدم هلغلوا شعلوا تادیدہتو ی یارجا هاشانیلعدمم

 نیس كناشاپ مهاراو كنيرلتاايا ادصو بلحو ماش ئالا هنیرلتلایا ذي ۹

 . یدارردشا رارق یسلوا نیبلاتاذ حالصا هلیهجوت كتتلايا هتل هتکللاو هدنح نائل و

 . . یدلبا عاحرا ییاشاب مهار, ا بودن ک هههاتوک هدوعلادمب هلوناتسا كيدشرو

 . روللوا راختفا هلیدوجو بولوا ندتاود ناک را یامدق هک اشاب قمان ا

 . قلاولربم هدنخرات یللا ردیمولمم كنهلج یفیدلوا تاذرب رایو ییرعوط هدنفورهو
 | ههللع تلودو قملقوب ینراکفا كنيرلتل ود ابوروا هدنقحاشاپ یلعدح نکیازلاح یتهبتر

 شلردنوک هیایوروا هليا هصوصخ ترافس هرزوا كلا لاصحتسا تروص رب عفان

 دبابو بوشر وک هی را رادمکح هسورو اسوریو هحع و هسنارف هليا ادب ندهرتلکناو

 ندملاراشم ردشالا ضرع هنیرلترضح ناخدوم ناطاسبولک ینامولعیبداب, لاصحتسا
0 2 



۰ 
3 

۱ 
3 
9 
 و
1 

1 
39 

 ٩۱ تاعوقولا جات

 اها تور را E EET هک اشا احد هک ردب وص هاهح و وش

 یتسعا لاقا داعایشان ندهماخادو هحراخ تاجاهم یدلوا راتفرک كنهلع تلود

 شهر دشل را و هدننهد یتسملس هل وا ثراو هب هسن اع ۹ ات ندنکیدروک یک نکگربغ

 هد د ز وه ثناشاب مدارا ییعوا ۰ یدشا مامها سه بصا ه راضحتسا یامدقم كب و و

 لکتتی ور ءاصع ندنغیدلوا شلوا قفوم هنر هظتنمرک اسع هطواهکنوج هدتیرومام

 یدلاق یرلهقرف اششاضعب هدنراشابراغاط زکلایو یدلبا دادرتسا یعالق یرلکدلیا البتساو
 ندنشادلوا ررقم لودلا ناب یسدسأت كاتتف وکع-نان وا هدف دل وا ید وشم هراولا ور وا لاحو

 كنسودنک هدلاحیدمش یندهلاراشم رلیدلبا غیاب هیاشاپ عدم یتسمکج لا ندشیاوب

 نراواف هلکا دعهعل یهحواسهدا بلج نددروم ین رکسع هاب راذتعا یدلوا عطقنم

 یول كنو یدلباتد وعءرصمباحصتمالاب ین رکسعیخد اشابهاریا ور وهطا یو

 نکلا دهعت هرزوا كمردن وک دادما رکسع كس یبا نوا بواحا یسه رام هسور

 د ژوو هنس چ وا يا و یدریدتا طار هلدب یخد ۹1 هلدرمس ههاو رادعا ضم

 . یدلبا ملف هرمضلا قام یارجا

 هد واه ط وطخ ضع) روطسم هدنح رات یدنا یلعا هرزوا قلوا دوم یاور و

 چیه ردکعد هلو شمشرک هنالاقمو تارک اذم هلبراتل ودایوروا هدنقح هروم ىلع دم )

 نکل ردراو رلدرقف ضعا هدنلأم (ردسراو قافحتساو تقال هرابش هليو كنلاورپ

 هنسبرثک | كتا ود ناکرا لکد هسان داحا یاممصتو كناشاپ یلع دم هدرلتقولوا ک هراج هن

 هدنقح هدف لود كحورخ باحجضا اشاب لع دم کو . یدیا لباقربغ قعالک

 تکرح قفوت هلبماع هکناسم و هدعاق نالوا روطسم هدنودلخ نبا یرلکدلکهدیا رابتخا
 اال لعدم قلخ ةفاک یربغ ندهدودحم تاوذ نالوا نیب تمکح هلع ءانب یدیا ردیآ

 دصقم هحش ماقتنا دخا ندو هی ور اما هخح لاوحا م ظنت بولوا قداص كتلود

 را هلس یدنفا ییطل قرهلوا ندنسهش كراکفاو یتح EE ردل ال ایام

 را كتردف ید رزور هلو هللا مان[ هاشداب قاق بابرا ضعل کک تا فح

 . ردیا ا ود رلیدروب

 ورخ هدزوا ینیدلوا'روهشم مانالاناب هکنوح رداشاب ورسخ دا ندقافت بابرا

 هدنهلع اکاد بولوا یموصخو طظ هاشاب لعدم ور ,ندنکللاو رصم ا 8
 E ی دل وا فط وم ندر عم هب اف و یا كناسشاب ورسح کولا ۰ شعیا رونل و
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 تاس نالوا هبهیناتع تنطلس هلغملآ هراپ ندرصم اشاپ ورسخ هفاممم یدابا قم

 خراب ۹۲

 ۲ كنعرضم تاممصت نالوا هدنقح هبلع تلود هدمو رولا هراپ مه بوک للخ هتتماقتساو

 3 هتاهو تاکرادت هدتققح هدهسیا شع تحلصم هدیهاظ یدیا روشلاح هنسهلازاو عافدنا

  ثلوکمقاو هدنسهرا كنهنطا هليا هینوق اشاپ مهاربا هکنوج یدیا یرورض یشلوا ماود
 ۱ ۳ هتد ریز كلاود یخد هدرصم بودا نصرت هلا همسح تاماکحتسا یزاغو

 ° .هتساطعا كنیزاهنعمتاع وطقم كەر استالایآ و هدقعلو ماها نیر شک كن هماظن رک اسعو

 1 ج ع مظعاردص یدیا مدقملق هلماعم هنادبتسم هدمرلاستاصوصخو است
 . داش بول وا لوصوم هترادصردص اشا تبا قفد قسا ردصو لوزعم ند کا فوقوم

 | یسەنس ىللا زوب یاو 0 5 هلخ لبس كناشا دشر j, ŞE نر

 ا سهدهع یسهرادا كنیرافرط تویرخو رکب راید ارخّومو یتلایا ساو س هدنطساوا

 1 هحیلیخ یدیشلدیا رومأم هنحالصا كناتسدرک انروص هلبییرت ودرارب هنتبعمو ضیوفت
 ِ ۱۳ ۳ شو ی ام اا وانا شلوا یف رم یک هناعااصا اچو کک
 3 | نالو هدنسهدهع هلغلوا ترخا راد لک سم هدنناعش یسهنسیبا یللا نک کا هدقعل رضاح

 هجو هاشاب دم لابن قیرفا ههات رک ترازو هسر اب یراتلایا هقر و نساوسو رک

 3 . یدلدیا US كنو اه یودرا بولیر وس

 ۱ اعا ظفاحو هدهلع تلود تمدح تقولوا کر دوهشم ی اش رام اسوارپ

 ۲۳ هایم و توطس ار زکلا E وار تارف نویاهیودرا یار كنا یدیا

  هدنزکس ینج هلوا ناشبرپ هلتتسط كنیرکسعرصم هدنجما تقو زا هدلاحییدادیا افك

 ۶ .دقادوس لحعتو 1 مون وا شام کنج ندنواه فرط هذاا

 دقت ردشلوا مظعا ردصو داماد هرکص هکكب یلع دم ندهناعاش یانرق یتح بولوا
 شاپ طاح 5 عیب یسهنس شا یللا نر انب یدشعلوا ماعا هدننمض یهاشداب صا

 . هد مان بیز عقاو هدنراوج بلح و روم یرهن تارف ًاحصتسم یواه یودرا

 یاهو مازمآ نهریحد هر اس هلن رک رم دن ءوس تودیا زاغ [ ه هر را

 9 ۱ . یدلوا

 . ندشنیداوا روجهم ندروضحو باوخ هلبناعوقورصم یرلترضح ناخ دوم ناطلس
 ۴ ین ی.رانویام حط هد دش تابو رشم یرلکدلبا لامعتسا هلدصف لالمو هودنا عفد

 : یدیا راشمروس له :هنغاب ناطلس سا عفاو هدهحیلماح کا

 یچنزوقط نوا كنيرخ الا عبر ىسەنس شن یللا نرزسقلوا لاو ما ۳ زها ربچ
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 فلکم هدعو نفد هنسهصع یار ناطلس امسا عقاو هدنل و ناوید هحنحوم نیا 3 ۱

 مظعا دلرلهاشداب نالک وربندهنس یللا زو یراتر تح موح ناقاخ یدنلق ات هی

 هحیکلاع ندنکیدلبا فداصت هتطاطحا ناوا كنهلع تلود یراتتطلس ماکنه ردلقعاو
 ناتعا نالوا شه هک هتک كولم فلاوط یربتدندمرب هدهسلا شلوا عفاو تاعباض یخ 2 ۱

 ةاضب صوصخاب یدلبا ریهطت ندرازآ راخ یتطاس ٌةقدح هلسهلازا كنيرلکب هردو
 كتلود انصمو مدقمو روغ یرالوا قفوم هنسسأت همظتم دونجو بدأت یه کک
 ردتقم هتلود هرادا تاذلابو رداق هعاها یبدیدهمت فقاو هنااوحا قباقد كتنطلس میخ و 3

 . یدیا رٹ الا لیلج رایرہشرب
 یرلترضح ناخ دحادبع ناطاس سولج

 ترادص تولوا اع كنروا یرلت مضح ناج دیحادىع ناطلس هدازش كوس

 كر ركل مسو ها E نارا وسلو ةاشابررسخ ید الف ك
 ندکلرکسعرس هر وک دم تراظنو هیاشابللخ نانلواصن یرظا تراحت هوا نوکدنچ

 شب و یربخ یمازنا بیزن نوک یستریا . یدلرویب هبجوت هباشاپ دعس ندیا لاصفا 1
 بورونوک هیهبردنکسا ینویاه یافتود كناشاپ دمحا یزوف ایرد نادوبق هرکس نوک قوا "

 اشاب یزوف دما هکنوج . یدلوا لصاو یررغ مایپ ییدلیا لست هیاسثاب ىلع دمت
 اطلس ابوک ارظن هنایاور نذیا راهتشا تسک تقولوا . یدیآ قدر نم ومو 3

 هدهعرد یدصف ءوس هر رح تا وحت ددا رک اشاب یزوف دما هدقدلوا التم

 تناشاب للخ و اشاب ورسخ ندنسامهخو یتعوقو نوباه سولج یدمش نینک هه ول اب

 دشلنارابتخا یناخو بوشود هنفوخناج هليا عاتسا ین راقدلوا رکسعرسو شاز |
 دحا هدقدلوا لصاو یربخ تطاس لنس نکا هدهناطاس هلق نواه یاغود هک هوش |

 هک كب نامع نالوا نواه هلایر بولوا يلغوا كناو اغا ت نالو ینادنبتک اا ۲ 3

 لیارلنا :ردشملوا یسلاو هنسوب هرزولامم بولک هلوبناتسا ارخؤم هليا نامز مک لو
 هلام رفهلبا لاوفا ضب یار ندقدریدشالرارف یرارف تروص تب

 شیدلبا تع ع یغوط هرصمو جا ناه كرەديا لافعا ا

 الاو ساح هلغملوا ا E هل ود ناکرا یشدک هلهجوو ك.واه یامتود " 3

 ییعصم ۵ نانلو نواه هنادوق یرکیدو یتساها كىاشاي دما یسر هب یدنفا نسج یو
2 3 

 1 بولوا ترخا راد ۳۳ ;E ۳ e یحنکیا زوت وا تتلو E ی ئللا قو

 - هن هس وسو هیت سه ضعل هللا تدنما یاس نداشاب ورسخو اشا لداخ یرلترمضح ناخ دق 2
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 0 یک باک 7 .E عدا 5
 0 دج ا هلیا اطعا ینامرف اقناالوا بولبر و نامرف ۳ نمضتم یی ایرد نادوق ناسا
 r ۲ ر ومامت یارجنا ا تیرومأم كناشاب ییطصم هدعاو لافغا ییاشاپ

 ۳ هدورلیا ندسودر یدنا نسحم هللا یوم .یدنلف مازعا هلا روباوصوصخ قرهنلق ملعت
  تارقیامرف اشاب دا هدکدلبا اطعا یامرف اشا هیاشاب دحاو تلصاوم هواه یاخود
 .E دل رک یدنفا نسعو .یدرو رفاسم هاغا تو یسادختک نیدنفا نس تورذتنا

 13 ا بوروک یتنیدلوا دودسم یرلوق تاقالم هلیا هز "یارما هلزکو اشا یتطصم
 ا روی انا هكدا ینامرف تیرومام كناشاب یطصم هلفوخ رونلوا یر
 ۰ هتسودنک هجرضوط یخد ینامرفو نالعا "اسد ینااشاب نادوق كناشاب ییطصم رکا
 . ناکرا نکیا یهیدب ینجهمهلوا رداق هثنشرب چه كناشاپ دا یدسلوا شعلوا اطعا

 ۱ ۶ هو ینامرف اقا كناشاب دخا سکعلابو راتفرک هکاکنعم یتیا ینلالقع كلود
 E اشاد شر یرطانهجراخ .یدلبا مازلتسا یالهست هدنصا یرمضلایفام یارحاو

 ۳۰ فوم نونلو هدانوروا وربندهبس کیا نوا قاشا دقعا هبا همظعم لود ا

 9  میمضت یسارجا هدنسهنتس ترد یللا بولک هلوبناتسا هدنقغ تنطلق لدب :یدشلوا
 هذهن اضیاک هدب ایوت یدر دّتسا ارجاونالعا ین هبریخ تامظتت نالوا رج باحم الاب نکشغلوا

 3 ت یتقلعت هب ورلبا كنامظنت هدهموقنع هنس هللا نواه طخ ن نانلوا تئارق

 3 . ردروطسم هدهعوخ نالوا هدنما روتسد یرلتروص یلاع

 3 : یسهربخا ٌةهبراحم رصم
 ۳ هسنارف . یدئلوا قافلا دقع هماندهعاب هلیراتلود هسورو اسورپ و ایرتسوا و هرتلکنا

 ۰ وتک یرظان هبجراخو بیلفیول نانلوب لارق ندنفیدلوا یوم كناشاپ ىلع دح لود
 7  هفامعمو < رلدمهلوا ردّتقم هدهسنا راشعا مادقا قوح كب هنسمامهلوا لصاح كعافتاوت

 1 یاس هلع "وات رلیدم هد اتراسج ههناعا یخدد رصم هداسلاردلوا لخادهلود قاقتا

 و ماشهرزوا قعلوا ضیوش ه اشا یلعد# هليا تاحدق یا انا ادص هلسهعلقاکعو هئار هلاب

 . . "یراشتسمترادص هلفناکتیتهداعا كنوباه یامتودو یدر كنبرلتاایا هنطاو دیرک هدجو

 ۰ ۳ اد ملا کی دلنا نایرج هلیوطتارباخو تارک اذم بولپردن وک /هرصم کكي تمفر

 1 . یدنلوا ترشامهرح هدنطساوا یسهتسیلا یللا ندنفبدمهلوا لباق یماضرا

 ۱ :یلنقدنع ةلراولهح«و هبرح نفس هعطق جاقرو قاق رب نالیردنوک ندلوبناتسا
 و کو یدنلا هب هق ولباتح یلحاوس ماشلار ورصم عاعج الاب هلسا ود هرتلکنا ی راهنفس



 ۹٥ تاعوقولا جات ۱

 ۱ ورم هام ز GE ردو كب SpE EE ی :

 ملس یلیورس یقلنادناموق ر کو هاشادح ت قساردم ا
 اب مهار , رکصندقدنلوا رخست هلا هراح یؤزح یسهعلق تورب یدناقهلاحا هیاشاب

 ندنغیدلوا بولغم هدنسهلح هدهسباشع ها یدصا ه هان اقمهعفد دنح هدن رلکتا یعاط یزرد

 تعاسقحش چو اید كنسهماقاکع 0 دامعا بودیا رارف ههاش نکیا هدنسودار قم <

 كر هم هديا مارا یندهدماش قترا هدکدتیا عانا ینفادنلوا حتف هلببرض هی رح دوق هدنفرظ

 بوقح ییعوط ہرصم نایرع جا هليا داشو هقیاضم زعلوا فیرعتو یدشود هرللوج
 ا

 ک اسعەرکو ب نکشمهلغ ہراتوق مسج وللثیرلودرا اش ظفاحو اشدشر اشا ےھارا
 یاسا چ جک یسمامهدیا تمواقم ردقهد رم هتحت هدنس وش راقهب و زح

 . یدایا اضتقا كا لیصفت
 ی ولک ندرصم نوجا فرش جح اشاب لعدم هرزواینیدن وا مقرت هدنحم همدقم

 هنیرلنل واباطخ لباقو كردیا اطعا راهارجرخو راهطع هکلاعفا رشاو هراهجاوخ و اشم

 ا مدح e قرهلقایبو اب ندنسهلع هلوقسمو ن ندنلاوحا شاشتغاكتلود

 رلهراپ یلجوینخ هنفارشا راهرشط كرکو لوبناتسا كرکی خد ندقرطربو هلکلکه دیا راهظا
 ا دوو ەتالو قلخ رنک ا کیدتششا بلج وع: هجو ر هوا کک ول

 هنیربهطت ندجراوخ كنمرحو راردیا داععا هفجهلوا ندنزوبكنو یصیلخ كم رقبولوا
 ص وصخاب . یدیا رارلباتاقوا راما اشیاتسوح دم هكردا دع لالمسا تعارب یتلقفوم

 رکاسعو ندنکلشکتریغ یرجکی نالوا شا تیارس همانا قورع یک مازج ضر
 تغرو لس ههدنجا هسلاو ندنالماعم ضم نالوا ندنتاعرمآ كن آ و ندنئادحا هماظن

 یهاشدا ها | فطع هناشایورسخ یتابس كرلىشوب تووا ز ارب مانا هفاک ینالوط نايا

 ورخ هللا اشا لع دمت تج . یدیا-رارید رداشاب ورسخ ندیا بعرت و قوس هرللو و

 بیرقهلبا ككرهنیدیا هتشررس ینو اشابیلعدم ندنفبدلوا قوزو یراس لصالاق كناشاب

 هرلىلاو ضع نمضتم وعد هقاقا هدنمضنل ود جا نم حالصا هاب | ۳3 وللئمو نالوا

Eeتلود باح ندنفرط الو ص ها نوک و و ا هلاغغا بورد  

 رادرتفد هنسودرا اشاپ ننسح هکیدیا هدهجرد لوش هماعهجو . ردشمنلق میدقت هیهلع

 ندتل ودیافدصاو ندالقعیدنفا یهاط ندهلعتل ود لاحر یامظع نانلوا مانعاو بصت

 رصم ندهشس تطلس بناح نب هکر دتفک هنوب نکیا ردک هدلوب هدلاح یبدلوا تاد ر
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 2 ۲ زن کر تم هدلاح خیدل وا يرادرتد كنودرا نانلوا قوص هنیرزوا

 2 هجو یسهباغ كناشاپ مهار ا هتشيا ۰. ردقمحم ییدلبوس هنیرام رح, ضعل ود

 .ردنعبن : AE راظتنا یاهک مدید تسک ره ۳9 ندنسلوا ف وطعم هنف رط رس

 تاب لاهاهروس نانل وب e RY ور دهنس ز < یدب هسبا ییناناشیرب یهعغد و

 e ١ ندنراترفن لاک یشان ندنرامالک | ېن راقدا غوا هيه هللا تاادع دیما ساکعنا

 71 ww ا در ردا تفت ناوک رد تیک
 وف جوف یخد هیرصم دونج بودیا ماق هنماع ولرمم نابرع و رتاشعو A نانل

 دم ته یالا نانلو هدنسادناموق ت تح كیالاربم رب هدنمان ك. قداص ىت

 Es تولیردنوک هاش روک یسهلج الراب وب ۰ یدلبا تلاخد ویا بو

 لسلك نالوا شعا تلاخد هود فرط كالذک تولوا نده رصم یاصا رلیدتل وا

 8: e ندنعاط یزرد اشاپ حا کیدا راردیا لقت كم قداص یالآ رمو اشاب

 ظاهر زاها رف قاط قاط یرلهجکه دکد تیا مجینرزکسعنان وب هدفارطاو
 اض نوسروط هلیوش قملاکوا كرایرارف هدلاحیفیدلوا شه وا هماقا ناطباض ءرللوغهرق
 ۹ بویملاق ییصن كن هعمتحم رک اسع هدنجشا نوک ماقرب ندن رلکدلبا باتش هرارف یخد

 0 یرلاوج ہرورضلاب اشاپ مهاربا نیغملوا هدهاشم یفیدلوا هدلوب وا رازوک ید :

 ۳ روبج هتدوع یرغوط هرصم
 ا کل ی یدیاء دقملق مین یطض كن هبردنکسا جن کصا نون رخ كنم هعلق اك ۱

 ۳ وب کو شا تلکس لری اسرفخ یفیداوا نک یامز اود وق موف قنرآ اش ملع

 لعدم هنتروص قعلوا هجو هلتئارو یتلایا رصم ندنغیدلوا شمروشود هعامطا ماد یناذ

 : | ا2 سس یدبیاو شاکتاملعت هلاربما هدننمضیسلروتب كشيا هسیارولوایضار اشا
 ٹراونلاب رصم هلیسلوا شما د دورو یسهمانفاطعتسا هنو اه باکر كناشاب ل هدیاب و

 وا لصاو هلوماتسا نوباهیاع ودو یقدلر و ماتخ هشبا قرهلیروس هجو هاب ىلع دمع

 هنوب نانلوب یسچابا هرتلکسنا تقولوا یدلرویب هجو هماظع ءالو هلصحتسم تالایا ی

 دی ضرع هب یلاع باب یلوف اسر هرزوا ی رومأم یاضتقم ندنشیدلوا هدنماع كرارقوب

 بت ننکو با یلجرو هماندهعاب هنسلر دلاق املك كناشاب : ییعدحم یتاود هرتلکنا افخو 1

 ۱ 2 مآ نیرق ر E رارف هسلصن یه نکل شا رابا راطخا یتساعلوا و

 و يا هر هنافلکت كوب كيا طض ًابرح یرصم اعقاو شو # 3

 ا یییدیا بکن دور هتیجنملوب ہدکلرب ضد کا هغ ا



 ۹۷ ثاعوقولا ج اتن

 اشا دشر یرطا هححراخ ردشلزوک تساتم اک | هآردق وب هلع ءان یدبا ت یاح

 لعدم هدقدنت وا لاسرا ءرصم یلاع نامرف شدلا هماق یواح یتطاارش زاتما كم وحرم

 یدلبا اضتقا قعلوا هدعاسم ید اکو هلکسا هداعا هلساعدتسا لیست كنط رش یا اشاب

 رک ۱ دالوا كنطرش ینلوا رصحنم هدشرا دالوا كاا تارو یبر كطرشروک ذم

 فقوتلاب نوجا هلحم فراصم عبر چوا ندننالصاح كرصم یسحنکیاو یلیدبت هنطرش

 طبر هعوطقم هسیک كيب ناسکس ید كنسهرقف یعیدقت هتلود ۀنیزخ گنیرکید عار
 یلاوحا تارعغت كرصم گه وا ردروطسم هدروتسد رانامرق و ذم یادی یبملق

 . یدنل وا عورش هنگ ثالصف و هلغلوا داع هی آ دلج ییاعت هنع

 الوا یدلوا التم هیهمظع تاعیاض هدنامز ینادلوا یواح كاصف وب هنس تنطلس

 تلود ناکرا هداموب هلغمقج نالا عرق ملقا قرهلوا یهجش كنيرفس ییا ناسکس

 یخد ناتسراجم مدقم هنس ناسکس ندنوب هکنوج یدلیا نود یهبمالسا دارفاو

 هدراهعلق زکلای مالسا لها هدرلاروا هدهسیا شملوا كفنم ندهبنس تنطلس تم وکح

 هنولم ییا هسا میرق یدیا ناتسرخ یسلاها هفاک بولوا هدنتروص رفاسو نک اس

 یدیشلاا ثأت هدایز همالسا لها عبطلاب هلتهج وب ندنعیدنل و یواح ینینموم ةنکس بیرق

 هبهنزاومو هعلاطم هلال ینملع فوقوم بولوا مانا لاما هح یصلح كعرق هلع ءانب

 كنولهسنارف هسیا رازیلکناو هلفلوا عنام یلاهت تدش كناشاپ فسوب مظعا ردص ید

 هرح ییهنس تنطلس اعر هرابتعا یراکدلیا لصاح هدنرادزن ین روطارپمیا هسور .
 یسهجیتا كنوب نکل یدنلوا داشک یرفس کیا زوی یکیا هلیراظهدیا بیغرتو قب وشت
 . دقع هليا ولزسنارف یدلریو هتسوا یتلایا یزوا نکیا رید هديا صلخت یعرق قرهلوا

 ودنا روهط یرفتس هیسور هم ةف رب یترکب رول کیا هلسح قمالق قاقا

 هددعتم عالقو هعیسو "یضارا نالوا هديب یرهن تورپ هلیرهن هلزوط یند هرکوب
 هرکص ندنوب یدلوا ثداح یروبحم كلریو زاتما هنتام برص هتشب ندکدادیا ملان

 هدشو ینسلوا قالارف كنهروم مه یخد یتا كنو بودا روھظ یلالتخا مور

 عالف نانو هدنجما قالفاو ینسمناق كرت هیولهسور كانیرلتلایا ریدلح و نا

 بقاعتم یویو یدلوا مزلتسم یدک اتو سوا كنيزاتما برصو ینساحما كن اقاخ

 . یدلبا البتسا ینرغ ریازج ید راّزسنارف



 غرا ۹۸

 یسلاو هیااي یتهج رب كفلدوسرا هدنراسولج كنيرلترضح ناخ دوم ناطلس
 هدنراهرادا تحت ییادناخ اشاب دوم هرق یسلاو هردوقشا یهجرو اشاب ىلع ید هست

 دالب راس كنلبا مورو هدنسهدهع كب لنعاسا یلژوربس یرلفرط كننالسو زوریسو

 كرابیادیرلفاحوا برع ریازج وللتم ینیدلوا هدنرلطض هلغَم نالنید نابعا یراصماو
 داذغو هدنمکح اشاب ىلع دم رصمو هدنصغ دی كنسهفااط یاهو نیمرتح نیمرحو
 یدیا هدنرللا ما نالوا هما !سعا ید یرلتلایا ENIS رردلحو یرلاشاب نمهلوک

 بولوا هدرهداز ناتع هرق یرلفرط نیدیا و هداز رابج یرلفرط قوزوب كنلوطانا

 تاابازکص زکلاب رلبلاو هلفلوا یلوتسم هاتم نالبند یرلکب هرد هناصقو دالب روصق

 رارایا تموکح مایا رارماو تعقنم بلج هليا هنهادم ءرانویو روروطوا هدرارب نالوا
 ندنابعا فارشاو امظع مه كبل عاما یزوریس هلبا راهدازنامعهرقو هداز راجل یدیا
 یخد هدرارفس "بواوا ندناراکتعواطم موادم هتسارجا كنهاشداب اوا هدمهو

 لج هتسارجا هدأت لماع هدنراقح ملا یعوم ندننیدلوا شا قبس یراتمدخ

 هداز رابجو كب فسوب یلغوا ككب لنعامسا ارخّوم بويعلوا ضرعت هنيراتادناخ هلقمالوا
 تلود روما هرادا فتو لئان هترازو هنر اغا بوقع! هداز ناهع هرقو كب نیدلا لالج

 :كرلنوب هرزوا ینادلوا روطنسم هدنسه رصتاعوقو ردراشلوا یلاو هدهدیدع تالایا هلسس

 نالوا شمرک هنکنر كولم فئاوط بولوا دوبان هدیناخ دوم توطس چ :یسیربغ
 "هاسلسف یدلبا تعجر هسههظاس همظتنم ته هلا یهاتشداب هسهاق وق هلمتل ود كلام

 . یدلوا ماظتنا دن هزاربش تنطلس یارک هخیسن نالوا لالحما نرو یطاضنا

 تردق بسک وربندنامز بيرق هیهنس زوی یرلکب هرد هلیا رلنابعا رک ذلا فلاس
 -:هدهقلتس لوصف : رونلوا لسصفت یا هجور«یاشتم رنو ندنراقدلوا شا يعلو

 هناسک نالوا ر ومأم هتسهرادا قاحتسر ندنفرط نو رصتمو ةالو هرزوا ییدلوا روطسم

 لاها هدهتضفو رخ یهو رولوا رصت هدونو هرات الوا قومام ةتنءزادا اخو لستم

 سو نو رصتمو ءالو یطرو طض ثتکلام یدیارولو ناعا هدر ختم ندنفرط

 تاس وللثم یمدلوا داع هقن رش عرش ماکح قازرا خرو هف وقح روماو هراهد و وو

 .یمفرو بیر كنیرارت؛دو ىلصحمو عزو" كغلام نالوا یراصم تکلعو ڭ هب رىما

 راالوب ناسعا هافلوا راناسعا طاخح ندنرلفرط ماكو ةالو" هدنراص وصخ

 ماکو یلیکو كنلاها رانابعا هکیدبا ردیا هیوست عاتجالاب هلی تکلع فارشا یراشیاو
 .ندنسانغا كنیرلتکلم .زانانعا وسشا یدیا رولوا كعد هطساو هدنسهرا یلاها ها



 ۹۹ تاعوقولا جات

 كرديا زارا تعفن هدایز ندنرادىما هنفرصتمو ةالو هلیرا لوا ندذوقو تشح باخت او

 رلتالوا ز اج ییاردو تقال ندن راحما رلبدالشاب کما هدهعرد یراقل هدووو يلملسم

 .تصع ناس ماف تورو تمشح دز هلکعا دونشخ یعاکح هدمهو یتالو م

 رولوا مُنلق هنماقم كلا یردتقمرب ندننیوسنم ایو ندننادناخای هدنعوقو یرلتافو بودیا

 .ناب ام شیدنا رود بوسهلوا رادیاب قلفوح یرانلوا یثحو كى كراتوب یدیا

 هنراضءا ندتآود ناکرا هقشب ندکدتا بطم یالوو هرادا یتس اک یتکلع یرانل وا

 زاربا هلوبقم تامدخ هدرضحو رفس بوریدتناط هتا ودیتسودنک و لردیا باستنا بک
 دا هنن تاپ ا ا تموکح قوت هنوک ندنوک كرها

 رو ید هکلم ت تاحالصا نالوا د یامدقم كني امظتت او ندعدلوا قوم :

 هسوفن لتق ءابشیام فیک كراهدویوو فرصتمو یلاو هکلیوش یدیستمالشاب کمتسوک
 ,یختقم یراهلازا ةا دوخایو ًاصاصق بوللوا عنم یلاع نامرفاب یراترساحم
 یدنلوا نما _یماملق ارجا. هحفدعلا هدم تم كفرشع رث . ماعح راتلوآ

 لاوما .هعقاو.تافلخ ینعی هدهجردرب عورشمو لوقعم امو لصالا ی یطبض تافلحم و

 هلامفتماءوس یراهرکص نکیا يراح هدنقح نالوا نوط یتلوارخدمو سل نو

 نوسم وب نوساو هدنلود تمدخو نوو نوسلوا یمهلماعم هللا یریم ندنغیدراو

 سو روق هرداصم قرهلل وا كرت یثرب, ر هنسهرو هدعدل وا توف یسر, ندانعا

 رولیرتب هلیدخا ناعم غابمرب ینعب رونلوا طبر هعوطقم قرهل وا كرت هبهئرو تافلخ ید

 ین راماقو بصنم قلعتم رانا هلیساغلا ك رایرحیکی یدنلق افلا"یلاع نامرفاب یخدو یدیا

E :نان وا وغل هکراتی رومأم لئام هرانوو یراتباتک رادحلسو هاسو یلیدتا  

 یل رکبعر همظتنم رک اسع بوتاوااغلا ید رو یکی ی ی راک ها لراقاجوا
 ههاموثادحا رلصنم ولاثم یرلکلج هساحمهماظن و هصاخ یرلت ر اظن فرصمو تاعطاقمو

 خشافندنطالس فاقوا هرزوا یتیدلوا نابب هذینرب هدهقاس لوصف یدنلف صصخم راشاعم :

 _ یمهرادا كد رابناطلسو هرامظعاردصیمهرادا كنیرافق وین ارضح ناملسو ملسناطلسو ٠

 ارزوض»شلوا ضرقنمی رللسن هلی نیطالس فاقوا روصف بول وا ص وصخ هرامالسالاخسش

 یدیا ,رونل وا هبجوت قرهلوا قلقارح هییهاندای هصوصخ همدخو انرق یرافقو !صاو

 هنیرلتاربمو تارمخو نیم ینطئارش كنیرلفق و تارمخ باحا ندیا سرت فقو هعفدرپ .

 دالوایلوت ءرکصندکدتیا صدضخت یفناظو كهیررو هنهمدخو یهابمقعهنلاوا فرص
 وللم یسضاق لوبناتساو یساغا هداعسلارادو مالسالاخشو مظعاردص یتراظنو هنباقعاو .



 ۲ هر مع _رات ۱ ۰ ۰

 نانل و هدن رلت راظن تح بولوایثتفم رر ككرات راظن و ندن رلقدلوا شا ضب وف هصانمبابرا

 تاریخ دوخایو ینددمنلق ارجا كفقاو طرشو رریدتیا تبّور یتابساحم هنسیه كواقوا

 اکتشاو هدافا ندنبناح یسل هلحمایو ندنرافرط فقو همدخ یودبا یمعت جاتح كناربمو

 كرلفقاو تفو قو یدیاردیآ راجا هنساما "یعاع كفاقوا طارش یرلل وتم هسنا رونق

 رولبریدتیا هجو هرامدا بسانم ندنرلفرط تراظن یراتلوت هدفدلوا ضرقنم یراهلالاس
 قالطا یرلتل و هقدص هراتلوت والثوب ندنفیدلوا شمقح ندتطورشم دالوا قاراو.
 یرهش لوبناتسا ردکعد تیرومأم عونرب رونلوا فرصت هلیایهاشداپ هبجوت هکیدیا رونلق

 قو كبارشو حس تالماعم نغلوا بلقنم هفف و هدهحرد كج هد "الماک هلب !نامز رو سم

 ۱ هنک و ديا هدقمل وا مفاو روز و داسو عاون!ندنغيدلاق هدنرالا كراساحو كرلمل وتم یسارجاو:

 ثادحا یتراظت نویاه فاقوا كزمارردشل رب یراتراظنقح كبصانم نانل وا رک ذ ینیما
 ندرلنا وا رطات زوم هل. وا مسم یودا تحلصمو لاح قفاوم كتروصو قحا یدنلف

 هنیزخ هلیرلنهج یلربخ ین ندقوقح مهمما كنسضهبو یسهناراکصغ جام كنسیضمب
 هد رافقو كنيرلت مضح ناخدومم ناطلنس کلوش یدیا لامالام هلیا تالامعتساوس فاقواا

 بولوا دود یینصرب كرلکدکو ب یدناقدا حا لدک قرەلوا ام ےسا ها رکف یاو دارا

 ۱ یحدیاصرب یدیا رولوا كعد یزاتما راصحما عود رب کردا نحهنا وا داشک یناکد یجالف

 دسارجا هدكتعنص وا هيج نم یدو کشا شه دیا ارحا ییعنص قلحهردن وفق ءلدکالب

 ۰  فاقفا نافقتسم ابداع هلقاص ,بول ا هد فانصا راک و یدیارولوا كعد تصخر

 دوخایو ناکد رب هفامعم یدیا رووا ذخا هررقم ؛راحاو لاقتناو غارف جرخ 9

 ندفاقوا هنیزخ نیزسقلوا یربخ كننحاصلام رلئاوا مقم نا شات جاقرب هدناتسوب

 دا ص كملا دز یارک ایو قعراقح رب یحاص لاک 0 بولا دک رر

 ٠ اط یش رب هقشا ندارک نالوا ررقم ندشدنل و مکیدک هداروب 3 ا هدک دلما

 اتو ناتسو وناکد وللثم وا ہک امام دمو ماف هاوعد ويد ردفوت كقح كهللا

 . یدل وا شملوا هرداصم یرلقح كنيرلحاص هدمه و ےدف فقو مه

 كنتالحعم تالولم و كنيرلجرخ لاقتناو غارف یخد یعونر كنالامعتسا ءوس

 . :دسع وا فدوو هدقاقواهنیزخ لی فصت تولز و هرلساک و یاحو ی وتم یی

 كنفورهو كحهدا ممحت هدفاقوا ةنيزخ رلهرابوب ایوک دصقم ندنذاختا كلوصا وج



 ۱۰۱ تاعوقولا جرات

 . یدیا قجهنلوإ هیوست ندنسهک ارتم دوقن هدقدلوا جاتح هربمعت یارمو تاریخ
 هلنْملوا ثادحا راتیرومأم قوج كيو راملق ددعتم هدنسمهنیزخ یفاقوا هک وا

 ندیا ثدحم ونب و هلیداقتعا باولو رلتانعمو راشاعم اکو کوش ندجراخو هرلنو

 اریمعتو اددحم هلیفرص راهسک زوپ رشا كيبو رکیبو صصخ رانیمتو راهماعطهرلهکت
 .هریمعل كناربمو تاربخو یدنلق هعاضا یراهک ارتم غلام كرافقو هلغملوا اشنا رلهکت

 .تالصاح ككرافقو هکذلریو ربخ هننراظن فاقوا ندنرافرط رلبلوتمو یلهلع یراجاتحا
 زویزیدشوک هرورشلاب نهنکودیا دوقفم هدهنژو هادهسیا دوجوماردرازتفد ینهق

 اید یتفص تاک ا هدلاح یتزدلوا هلع یعدم نم یوا یخ رغ فاققا یا

 . یدلوا ییرخم نکیا قجهلوا یسیماح لرافقوهلسلوا

 .ندنفرطیمهنیزخ هلام یسهفوقوم "یضارا هرئاسو ناطالس هلمعاب هلیر وهظ كتاميظنن

 .یونسس یمهیرمشع تالصاح هروبنم هفوقوم "یضارا باسطادنع بوللوا ربشمآو طبض
 .روناق اطعا هفاقوا ندهلام ةنيزخ میسقتلاب هيرش هلغلوا غلاب هبهسنک كيب ترد ا

 .هیهراپ کیدریو هفاقوا كنهلام هعوطقم لدب وبشا موحیم اشاپ داؤف یرلءرکص . یدیا
 .ندنسهجردعیر هديا هدا صقنت هحکدنروک قىچا هدهمومع هنزاوم بوریو ینمان هناعا

 هفوقوم"یضارا یراتادراو رکا هسیا كنطالس تاربخ هراس عماوجیدلبا لبزنت یغاشآ

 یرافرصم ندنفیدلوبعوقو هلک تالبزتت ندنو حورمشم هجوریو ندشبدلوا یتاللصاح
 .باجشا یرلعلوا ءرادا هلسالصاح یرلفف و كنوب كلوش هرومضلاب هلدسح قلاق رسا وشراق

 ردمانآ دومشم هکیدلوا كورتمو بارخیرلتاربم كتاربخ باحصا یقوجكپ هللع ءانب ییا

 .هننالبصفت كنهدیدج هرادا لوصانانل وا ذاختا هدهبکلمروماٌهرادا هلیسارحسا كنامظنت ملک

 . تم وکح هدقدنل وانالعاهیربخ تاهظنت هلیا طلا رش نانل وانایبهدنرابل اعنامرف تایظنتوهناخلک

 وللتمیفیدنل و هدنهيلعكنوب رامزتلم ًامونعو رلهدویوو فرصتمویلاو نالوا فولأم هبهفک

 .نعط یخد ناکرا نالد هداس ضعب كمه هنیرل هصخش عفانمو لفان ندتموکح تمکح

 تلود ماودومایقهدلاح تقبقح نکل یدیا رارانا نانو طس ر,داحمعاوناو راردیا عینشتو

 ونون یناعرفتو یدقبج هنادیم هنوک ندنوک یتیدلوا مزلاو مها كنهيربخ تامظنت نوا
 .هکوبلاح بولوا یرژرض راقلشلک اي كچوک كجوک هدهیلک روما هلیوب یدنلق حالصا

 .داوم نالیروک زسلوپ هدلاح تیادب هقسشب ندنغیدلوا عجار هنابلک رابتعاو رظن هدیش نه
 . ردشعاوب هدقمنلق ن الاو شملق لاصبا ههحش نسح هحرد هجرد

 غرس هلو راع ندی ەق ینومآتو ,لاضو نالے "یاس سا كن امظنت



 ۳ غرب ۱۰

 1 . هلکلاب كتارداعمو یسماغلوا تازاح هدنقح ES ATE دج نر مکح واف و

 ددشم یون كاع ءدام هجننکشا نالوا یراح هدنقح رانالوا تیانج نونظمو نیفر-

 هسرونلو هدتشحو هر هلو نوسل وا هسیارولوا رومأم یف یهو دک اتو هنس هلرانامرف

 . یراقچهلوا راتفرک هبهدیدش تازاحمهكرلنالوارمساحیتم هیهروب نم دود لاعفا نوستلویب
 یراکدروک یتسبر ندانغا هدرلهصقو رهش ناملستمو ةالو اریز یدنلق تعاشاو نالعا

  تازاح رال ینو لتف ءانتبا هیارتفارب ساشا یب ًالک دوخایو ءانب ههّوزج تحانقای هدنآ

 قااسرصع . یدیا رلشه دا داتعا کما میرجو هرداصم یالماو لامو دیده هلباهدیدش

 فک عواشاب نهاط نانلوب هدنرلکللاو كنالسو هسوریوهنرداو نیدیآ بولوا ندنسالکو-

 تاکرح تامظنت فالخ امظع یک اشا بسح و اشا ورسخ قیاس ردصو اشاب ذقانو اشاب

 ااا یدو وک توغ هراس یرومأم بول آ هه ام تح هل
 كناشابدشر نانلو هدحو ماکتمونالوا یسّوم كناظنت بولوا یرظانهحراخ هدنفولوا-

 اع ون تالاقم نالوا رش هاب راهخسن علاقو , ءوقو یوص یسهصخش ضاعاهبنیم ضعب

 . یدیا جاتحم هنربعو تادیده والثوب یررش كنامظنت هدهسیا دیّوم یو

 هبیرغوط ندیغوط كتلود تادراو عون یه ید یسیرب ندنراساسا كب امظنت

 گنوح ۰ یدنا یسهدام یسعلوا اطعا ندهنیزخ یخد كوراصم وارده بولک هه رخ

 صاخراشعا نالوایادراو ولشابكا كنهبنس تطل هرزوا ینیدنلوا ناب هدهقاس لوصف
 فاقواو قلقاحواو قلدروو یناهطاقم هناکلامو راعو تماعزو ه ريم تاعطاقمو نویامه»

 ندنفرط هنیزخ هربم تاعطاقمو ندهصاع هناحرض نوباه صاخ هلغلوا مسقنم هلی امان"

 مازلا دوخایو رونلوا ربشعتتاذلاباب ندنبناح ییاحما ید یرلرکیدو مازلا هنمزتلمایو هتالو
 ۰ یداریدتیا هرادا " ةناما تاموسروراشعاهفاک یرلهنس ینکیاو ىج و كتامظنت یدیارونلق

 . . قعاص هلینامزو تقوو كما طفح یبهرخدم رتاخذ هقشب ندنتاباکترا كرارمشعم نکل

 لوا ندنامظنت هلفلوا نایاع راسخ ولتلک ندنفیدلوا یئ یجهلس هبا كنیرار ومأم تلوح

 قوقحیافیتسا هلهجو هلدتعم ؛دعاقویسهلازا كنايدعتو ماظم یرلقدلوا رساحتم كرامزتلم
 هلام یدنلق تجر هللوصا مازلا هني هلسبسأتایو عضو تاماظن نمضتم ینسمنلق هیرشع
 هنس ترد هدنامظنت تیادب هکردشلوا ربقفعومسم ندموحم اشاب یاوفص قبسا یرظان

  نوسروطهلیوش یررضو راک هلرهنسنانلوا هرادا ًاتناما هدلاحینیدنل وب هدنتراظن هلامردقت

 ردتقم نکشللا ماتحا سفن بصن نوجا قمراقبج هنادیم ینفیدلوا تالصاح شور چاق
 هج یاعهاو مادقا نالوا عقاو هدبابوب ید كموح اشانذفا نالوا ییاخ بوبمهلو"



 ۱۰۳ تاعوقولا جات

 یدیا رد ردوا هیارگ مک هدام .نیمت هلتمانوا بولط» نریم
 امت قرهلوارب هدزکسو هدزونطو هدنوا هووآ هتسهتباب ةوق تارا

 3 کز هجوم تاموسرو یراشعا رادقم كتكلع يه ۳ دوو شعل وا راشعا

 رشعیشان ندنرافوقو مدعكرلنانل وب امرف راک هدنامظنت تیادب نکیا شمللق ریرح یفک و
 اع رار نانلوالاصجتما تغ قزل وار مد زکسو كمدرب هدنواكعرد
 نا ادک وم یساملا رقع هدایز ندزن هدنوا هلنط شا نیسان توا غوا هتلطو ریو

 قوقح رب هلیوب هلقلشلک ای موحم یدنفا قیفر قبسا مالسالاخیش ۰ ردشمللق نالعاو
 . یدیا ردا فسات ود یدللوا هعاضا هعورمشم

 هحور هک یضارا نانل و داع هناا یراشعا و نالوا یدرع كهرما تاعطاقم

 قلقاحواو قلدرو و فاقوا و راع و تماعز و یناعطاقم هناکلام هلیا نوباه صاخ الاب

 یتالصاح كلهنس رحوا یراقدللوا هرادا "ةناما كرانوب ردضارا نالوا مسقنم هلیرلمان

 بولبریدشل رارق هرزوا كلريو هنیاحا ندهنیزخبناحهنسبهتسو ی وانییعآ لدب ثیلثتاب
 الساس ندراهربشط : با دوش رک لاعاد وس تارا قاطع رب یک ی
 هنیراتماغزو هعطاقم یراقدلوا كلام هحنجوم بوروتک راهطبضم هنلثم چاق رب كنەعقاو

 ندساحا تاعطاقم ناعلواطیر هلدیزونهو رابدرردتیا ریدقلدب قرهلوا ینعاضم فاعضا

 یرلکدریدتیا نعت رشع كرەىلبا بلح رلهطبضم عفاو فالخ هلهحولوا و كرديا ارتشا

 .ردشلوا مفاو قوج كب

 كل امنانل وا عیزوت هدرلهرمشط هلبمات وکر وهدزوا قلوا ندنسهلجیماسا تامظنت هنی

 هلهج و ینیدنلوا لیصفت هدهقاس لوصف یدنلوا صا یسلردنوک هیهلام هنيزخ هنسبهنس

 ی رلرتفدمیزوت یرل هبرفسو هیرضح نیفرصتمو ةالو ندرایشنالوایملعضوام كنوک ریو

 هرلرشابم ندک بولک و اضما جرخ نالبریو هغیرشعرش ماکح نوچ رلکدتیا قیدصت
 تایظنتلابسحهکنوج یدنلوا اغلا لک یراف رصمهناخ رفاسموهیرشامتمدخ نانل وا اطعا

 افادت یسهج نیکر و سیا رر
 كماما ذخا و هلاطم هبح رب و هلآ رب ندهسمک چیه و كملا هوست ندنراشاعم

 یر رگ و یغانوق تموکح نالک هنلوا هو ندوک رو هن و یدیا لو طور و

 هنیزخ یرافرصم هناضشزنم و یرلهیرمعت و هساشنا تافراصم كراش وللثم مریدلاق و

 نانلوا ميزو هنتسره یلصح كناضق یه هيلع "ءانب یدنلق نالعا ینج هنل وا اطعا ندهلبلج

 ینلام نانلوا عیزوت نامرف الب ردق ه«یدمش یراضع و ماف هققح ی رادقم كغلابم



Eغیر  

 _ تامزوت كرديا لافغا یتکلم هوجو وید ردکجهدیا دادرتسا ندنرلرساجتم هبنس تنطلس
 یهوجو داراتکلع ضع نکل .رلبدلبا تمدخ هتلود هجنرلداقتعاو رایدناف یت وکی هقباس
 .رايدلبا میدقت رتفد فبفخ تباغ هلكملا نطفت و كرد یتحلصم ةحبتن

 یلوبق قیقدتلاب هدنصوصخ نویسموق و كلك هلوبناتسا یرارتفد تامیزو اعقاو
 جراخ رادویوو ستمو ةالو نکل یدیا ندنساضتقا یعاظن قلوا رداص یلاع نامرف یواح

 راوکریوهیارقو اضقره هحنجوم كرارتفد وشا یدیا راردیا هوالع راش قوج نامرف زا
 عت كراج بابرا و ریرحت كالما عقاو هدراهبصق و رهش ه رکص ناقدنل وا صصخ

 . یدناوا میزوتو حرط راوکریو وریا وریآ قرهللوا قر هلضو تاجرد یراهنخ

 فوقوم هبهیداتم تافلکت كروب یتاعوقوو میظع نما یسهدام تاعتء و كالما رررح نکل

 ناعم كرابوکو هبصقو رهش ره هدنروص هنس ییا بومهلیراقج هشاب هدعاقوب ندنغیدلوا

 یسناف ماست ههنیزخ لصحتلابو مش و عیزو هجوشموف یل وکر ی و نالوا صوصخو

 زب رجب نالوا یعص ن الا ا ندقدلوا یراح هدعاقوب هنس ایت یدپ یدنلف راتخا

 ترعو یعس ن الا هذح یا کردشمنلق اتعا هلاکا هنس هنسو تقت هنلوصا كالما

 ۱ . ردءدقفلوا

 راوکر یو یخد هرلاضق نالوا فلکم هلباهننع فلاکت وللثم هلج رهکو ریدنک و هتسارکا

 یک ییدلنید ردکجهدیا هعیام هلسهراپ تلود یتهبیرح تامزاول وللنم وا بونلوا عضو

 یځد هرابوک نالوا فاعم ندوکریو هدنسهلباقم یمطنت و ریمعت قیرط و یرپوک ضما
 نالعا - ینجهناق هوس ندهنیزخ بناح هلراش یرلقدلوا فلک« و شلوا عضو 3 رو

 .  هنلوابارخ كراش ییدلبا هدهعرد یتاربمعت كنهنیزخ هدنرورم هنس اقرب .یدیشمناق

 .  یرلادعامبولسهلل وا ارجا یسزجكي هکدلک رلاعدتسا ندنرللحم ی ردیپ ندنغیدالشاب

 هکدتک نکلا یدلوا رول, رردشک هلیباوج ودقوب یتقو كنهنیزخ هنس وب و هلی رامالمتسا
 زجاع ندهرادا یەم اد فراصم هلسهررقم تادراو هسیا هنیزخ هاردبا لکن یارخ

 ۱۳۲ ا هدرلهضقورپش نوعا كما تنوي یفراصم كلغ هلوقموا ندنشیدلاق
 ۱ .یدنل وا كرت هراقدنح و هقرفتم تاموسر وللثم هلاک و هراطنق بوناوا داشک

 ۳ اک ندرللخ نالوا یا ءرخذ هرزوا یتیدتلوا رک د هدقان لصف

 هریخذوب بولوا بتم هیلک ریاخذ هلبمات يسهريخذ هبریما تاعیابمو هليا هعوطقم تائههراپ
 . جرادیسهقب هرکص ندقدنلوا افیا ندنوب هراس و هیرکسع تانیستو بولیروتک هلوبناتسا
 ۱ یکک | بول وا عفر ید و تامظلابسح .یدنا رونل وا عیرو هران ورف هروک هتفو



 .ESE تاعوقولا جات

 خر نانلوا ناىعت اقسطت هب نشاح نالتوط كردیا هعیام ریاخذ ندرب 5 كتفانصا

 هحتل ود نوجا یسهرادا كنسهريخذ تاعیابموبشا نانلواوغا .یدنلق نالعا یرلعاص هليا

 موزل هرانو قترا .یدیا راو یسهبک هنیزخ و یرظان هربخذ قرهلوا ندهربتعم بصانم
 هرزواقمشلاح هنتعارز کت كنهسورح كلام و قلوا ندنصانم قلالکو طقف بولاق

 هتک و یجهساح و یجوتنکم و ساج و راشتسم هنتعم هلقعوا ثادحا یتراظن تعارر

 تراظن هدنفرظهنسچ وا يا هکر دندسارغ یساروش ید وا لکشتو ببر نیرومأمو

 یک ۱۰: رکصندک درو «هصصخ باشا لام نالوا رخ دن .هدنتاتپ و رشد

 اخ یخو وب بودیا تمه فرص هعیزوت هراشاعم و لصحم یایاش نالوا ندنفانصا

 . ردعملغاظ ترا ناف ننال ا یرغ
 هسیا هدناوا و بولوا نکید ناناب هنیرازوک هدایز كا كرلولپوروا هبعرش هبزج

 ینکیدسیا كولس هنکلسم هندمتم لود كنهلعلود كجهدیا دونشخ یراولابوروا
 انلا ینتیابج هیزج سؤرلاىلع لوا كنجرد ندنفدلوا هدقمنلق مارتا راش كجهرتسوک

 هدنسهنسیجنکیا كنابظنت نکل یداریو رارق هنلصح ةعاجنع هلتفرعم راهاخقب رطبو
 هئرادص اا تنعو طقاس ندرادتقا عقوم اشاب دشر نالوا تایظنت "یعاحو سوم

 حالاصایمهعرفتم داوم كتا ظنت هل مان یعاظن كلربشم هلغلوا دعاص هب هلام اشا ینوفصو ٤

 یخد راهناخش رطب ارز یدنلق هداعالوصا یتابح سورلایع كن هزح هدهرص ییردنل وا

 دشر کد هر ىلا ۳ یدناراشعا زح راهطا ندق وقح یافنسا رهعامح نع

 عوجر هلبصحت ةعاج نع هني ردنامز یتیدلوا لاک شاپ ابض را رکی اقا کوک ا

 د» هحنمکح ینامرف تاحالصا نالوا رداص هدنناوا .ینهراخ يرق تا

 ےہ رارقر ن آلا هدهسیدلوا لوحتم هنيه جاقرب یسهنارجا روصو بلقت یک

 . ردشمامهنلوا عضو ها ماسو

 الکو هجرکا ندننیدالشاب هفعلوا لیوح تلود ٌهرادا لوصا ءرکص ندهبربخ ٌهعقو

 رلقلبا هب هتک و نیرومأم هفاک تامظنتل بسح یدیا هدقعلوا صاصح راشاعم هنیرومآمو

 یدنل وا ده داریا هبهنیزخ یراشمب و اغلا لک یراضمب یراجرخ نالک هلا هلیصبصخت
 كسب رزوتوا شهرک هلاحر یامظع و. كسب مش سم هادزوو كسب زون هترادص ماقم

 رادقم یخد هراملقو شور كيب رشيمرکب رشب نوا هبصانم ناب هدهجرد یجنچواو
 یدنلف اطعا و سر یحد یرلنعل كم | تاو صدصخ رلشاعم یفاک

 رر ندهیرکسع یاما هبهقحلم ٌهبولاو لصحمر و یلاو رب هراقاجنس نالوا تلایا زک



 خراب ۱۰

 ۱ لامو لصح رر هلیرومأم هطااص رر كلذک خد هرلاضف و لصح و هطا اض

 . هنیرارومأم هطباضو لصح ةفاک و رمشب شعب هرالاو بونلوا نیبعت یرابتاک تارررحو
 كبيرشکبا زویرمشب كيب هرابتاکو ردق هشوكيب روا ندشوضزوب رشب كيب رشیدی
 نانلوا لکشت و هفیرش عرش ماکح وللثم یفیدناق صیصخت راشاعم هدنراهدار شور
 یدنلق ناستهسانتم تاشاعمهنتا رف رادلصحت و هطض نانلق ببتر "و هني رلاضعا ی راسل تکلم

 قاحینس كنلصح اضق هدهسيا شهلا انا [رهاظ هجرکا راتلیا نالوا بت ًاعردق
 لاو رب هلفلوا لقتسم یسهلج بویلوا یطابترا هنلصحم تلایا زکیم كنلصحم قاجنسو
 یدغو نرو ره دک هج هفط و كرالصحم امومعو كلی ر ومام هطناض اضق با

 احایتادراو وک كتاشاعم نالوا بیر نکلا بوللوا هرادا هلهجو وب دق هنس کیا رب
 رک ذلافلاس هبلع انب ردشع روک لباقم هنفراصم یتالصاحهفاک كرلاضق ضم!یتحو شالا

  یراج یمکح هیهقحلم بولا كنالو هجنجوم یمکح كلوب بوللوا عضو یعاظن كلريشم
 هرلاضقو ماقمعاق ررب هغاحنس یه و رادرتفد ررب هنیراتعم و هداعا یسهعردق هدعاَق قلوا
 یلباقم شاعم هراریدم وشا بولوا صن ریدم رر, ندنرادتفا و تشح بابرا كل اها

 ندشورغ كيب کیا و یتالصاح لاقتنا و غارف یضارا هلسهعوضوم تالصاح قتل | وق
 ذخا ماظن بجوم رب ها رشعرش ماکح یدنلق صصخ ینالحعم تالولحم نالوا یعاشا
  كنيراتکلم یرلاضعا سلح و عطق یراشاعم قرهلوا هداعا قیثاوم جرخ نالک هنلوا
 .یدنلوا اغلاهللکلابیراشاعم ندنکجهدیا اضتقاقلوا یرخفیرلتمدخ قرهلواندتنادناخ

 اا

 سرت هدنروهظ تیادب كن هلع تلود هرزوا یتیدلوا لصف هدهقاس لوصف

 غ هفظوم یک امع نالوا دوج وم هدلود رنک | هدرانفولوا بونلوا لکشت و
 عفد كنيرانمشدو لئان هیهلاوتم تاحوتف یارضح هینامع نیطالس هلیرلماظتنا و ماظن

  هرکصندناخ ناملس رصع یدیشلوا لصاو هلاک ج وا یراترهش و ناش کوک هللکتت و

 رک اسع نالوا مظتنم و فظوم یشان ندقلوا باقنم هتلیه و كنر هقشب تلود ُرادا

 ندننیداوا شوشم و لتخم یراماظتناو طابضنا ید كنهاسو یرجیکی ینمی كهیناع
 ولت یسهعغ عفو نائع ناطلس كردیا دیار هجرد هجرد یرانابغط ووتع ندیا تدح
 یلیریوکو عبار دار ناطلس ًارخؤم یدلوا یهتنم ردقهیهمیظع تبصمرب لباق ان ینابسن
 هنیراهقباص همظتنم تله هد هسیا رایدنلوا هیر و بیدأت هلیراتوطس فیس كناشاپ دم



 ۷-۱ تاعوقولا اتن

 هنسارش و عیب كنهصصخم ٌهفولع نالوا هیرکبسع شیاعم هیفام عم یدلوا نکم یعاجرا
 هلفلوا لقتنم هرابجداریا یمظعا مبق تكي هرکسع تاصصخ ءرکص ندقدنل وا هدعانم

 كرد تمدخ رب یرخف كلیرچیکی بولک هنمکح یمسم یب مسا قالطا هفظوم شوج
 . یدالشاب هغلوا داتفرک هبناحا یالتسا هلع تلود كلاع ی ردس یدلوا

 تار” همظتتم رکان ةدنج تن ودرورا یالوا تاک هات لاو
 رادقم ر هدسنابا رخاوا كناشاب مهارا داماد یتح بوقح هنادسم یتمها و موزا

 وج هدنیس هعقو قیرطب نکیشفاوا منت هلشق رب هد رادکسا و بیئرت رکسع
 هپ هدلوا ناخ دوشرصع ردروطسم هدنحرا هداز EES یتدلوا سردنم و

 قفوم E هدهسلا شلر,دلا هماق رله الو تاماظن ضعب بودا ددجح هعادوب

 یدشلریو ماظن هیبش هنییترت همظتنم رک اسعهنیراقاجوا یجهربخ یحشوط طقف بول وا
 هدلاح یر دلوا شلاوزرا هدایزكب ینا وصح كدصقموب یرلترصح ثلا ناخ ییطصم ناطلس

 ناطلس رصع ردققح ییدمهلیروتک هنادم قرهلل وا فوخ نت گفتی كرابرحکی

 هلغلوا تاذرب راکتحو نیطف لقاع اشاپ دم لبلخ نالوا مظعاردص هدلوا ناخدیمادبع
 هروک هتقولوا هلیمان یرایحشوط تعرس الوا بودیا ثبشت هنحالصا كل هينا رک اسع
 یحمغلو یجهربحو ریرح یحوط رفن كسب ییا قرەلوا نشن هلشقو لمکمو مظتنم
 هملقوب یرلیرحکی نانلوب هددحرس ًاناث یدلیا مظنت اهد هجردرب یغد ینراقاجوا

 عیب هفولع نالوا هیرکسع تاماظن برخو شمراقبچ هنادیم تالولحم ولتلک بوریدتیا
 شا عورش هنسمهلقوب یخد كرابرجکی نانو هدلوبناتسا هلردیا عنم اک ینسارشو
 هناراکتدسفم تا اقلا قرهلوا ضارتعا هتشررس هنسامصخ لاقو لق ندیا ثدح ؛اسلوا

 تشترب هلیوا نالوا مزلاومها نوجما تلود یاهو رابدریدتبا مادعاو لتق یهراع ا 7

 رلیدلبا راتخا دوخایو رایدمهدیا كردای نهمیخو حان قجهلوا لصاح ندنرخأت كربخ
 ا ناسقط ناسکس اشاب دخ لیریوک و اشا دارم یوق ندنلود ناکزا نرح اب

 یراترادص تدمو كرت یروضحو تحار نوجا تلود جانم حالصا هدلاح یراقذلوا

 روهد عباتت نکشبللا روم هدنجما تارطاخو قاشم عاوناو هدنرزوا تآ هدرارفس
 سابو عبط ناوج هدنراوشمو جام اهلاراشم ندنکیدلبا داسفا ینامز یانبا جان
 یوق كتلود ةعرزم هکمریدشت رامدآ عماح یهدیزکر, فاصواو رلتاذ یراع ندلسکو

 ندنفلراک ادف هناما كناشاب فسو هجوق هدهنو ندنلاکو لضف كناشاب بغار هلغمالاق

 رک اسعدراولاپورواهدنرارفس ییازوب ییاوییاناسکسزوی ردشمالوا لصاح هعفان هر رب



e EV. 3.غ ۔رات  

 ۱۲ 6 هفت اما قاف کلهمالسا شوج قالوا ءدننکخ قوزوب یتاب هنسهمظتم

 . هدنتنطلس لئاوا كموحح ماس ناطلس هلفلوا شلوا لحاو هلو همت هدنرظن تاود

 کت بونلوا مت ینامزاول رئاسو هلشقو بیترت همظتنم رکاسع هلمان دیدج ماظن
 هلرابرجنکب ءلرکسعوب تنطلس ناریدم نکلیدشملو هدقملق تمهو مادقا هنیرامظنتو

 رک اسع هدنفرظ هنس چاق ربو هلکعا نطفت یتفیدلوا هدناکمازیح یساقو ماود ربار

 ثانعاح وا یرحیکی زر هلفلوا هدر هبه كج هلس هديا الا ا : رحتکی هه وق ص

 3 س لا مس ناشلپت مهسا راشنعل ون ملکلا قفتم تم هدنص وصخ ییفر

 هلنعلخ كل اراشم رایرهش بورمشود ینتص رف را: رک ندنعا دل وا i منام یراتقفشو

 رادملع رلیدلبا تالناووحم یخد ییهمظتنم رک اسعو فاستعا شمش ۂتشک یتلود ناکرا

 ۱ . یدلوا یا ههمدقم وشا ید یبهعقو اشاب

 هعقو بولوا لامعتشا زورفا بهل یرلنافطووتع نوناک كرابرجکب هرکص ندنون

 دتع هدنروص قوبسمغ یلاثما هلهجووب رایدنلو هدنجا یعاد لالتخا رب ردق هی هبربخ

 لكنت هلقلءالوق كب هدهیربخ هعقو ندنغیدلوا مزاتسم یهماع ترف یراقلنوغزآ نالوا

 ینیدلوا لصاو «هدایز ندکیب یرکی كنيرکسع دیدج ماظن یدلوا رسبم یرلاغلاو
  ییدمش یسهلشق هبملاس یراقدلوا نك اس كرانوت هدهسبا هدقمنلق تباوتر ورازا

 رلتل وا كردم یرلتفووا ینغبدلوا كحوک اهد یلتفح دنولو هدنسهدار یناث كنهاعق

 ا یرکتمع رادقلوا دراهتعف رک دم روک انو یدنارلزدبا تیاور اقف

 و ا لوو دش اتشأب یضاق ییسلاو هنوقو هشداوا راکرد یاس

 ماظن نالوا شعلوا هماقا هدرلهلعف نانلوا اشنا هدلوو هنوقو شملق مظنت هدنتف

  هدنادنم هلسلالد یرلن کت كلذک کودا ترابع ندشک كس چ وا يا یخد دیدج

 تعم نالوا دوشم كقلخ کا رددعتسم قم راو نوار تا | رظن هتفندل و

 كتياوروب ندشدل وا ندنساضتفا هب رشا عیابط ىرلملا هعاشاو نم یلثم چ وا یهیرک 2

 یربع ندنلوبو هوقو لوبنانتسا روطسم هجورب روهنلوا نط یلوا نداسقوا یخد

 رابج کن وچ ردشمالک هلعف هدهسیا شما دهمتیغد هداز راجبوسهلما دیدخ ماظن هدرب

 ینیلکتنالوبعوفو ندهبنستنطلس تناح هدصوصخ و ندنغیدلوا مدا ر شیدنا تقاع هداز

 هدهساا كجهدیا ارا ییلود صا هدنلام كردیا میده هحالرب دنبدنب طقف بویمهدیادر

 نانو رصع ردعو شما نایب ینغجهلوا كيرش هنتلوسمو لخادتم هندبو كىنكشيا

 هگیالوب ردشللا ریه بوریو ح رش هتیرزوا كدنبره یخد اضاپ هاربا یزونیوب یک



 ۱۰۹ تاعوقولا اتن

 هلتسح یقلوا یتنعاس م 1 رو كموح ص مماسناطلس ًارظن هخ رات بولوا ربقف روظنم

 . ردنبتم هل. الد تاعوقو ییدمهلک هیارجا عقوح

 یردیپ بوئلوا عورش هنیرررحت همظتنم رک اع ینوک یسنریا كن هبریخ هسقو
 ودنا روهط یرفسهسور ی روزا ی وا ا داماد

 رهظم راولوفسم ردقلابسح یدشمالوا غااب هروباط زوتوا زونه هسیا همظتنم رک اسع

 - ربغو یسهقب یرجیکی هدلوبناتسا هلپرالوا 0 زادنا یاپ ردق هبهنردا قرهلوا هبلغ
 وع هت ر هبمظتنم شوجو هنسافلا كلراب حک یتسولفمو فالجا نالوا یراعک

 هدهسیا راشعا .ترساج همی ا هبنم ضعلو هلاقو لف عاونا كردا داتساو

 روتف الصا ندنرلفدلوا مزعلا یو رایرهمشرب روعو بهم یرلترضح ناخ دوم ناطلس

 لکل احا هایفلا قوف هیهنرکسغ تامان یسساتو بیدات یرلنلک مزال بی

 زار نمک رک هک اف مت و رولبیاب رایودو رلهناخهتسخو راهلشق ندفرطر

 E ییا رولا هنلاک ۱ كملعت ومملءآ قرهنا۶بلح رلهجاوخ و راحمیلعت ندایوروا

 رلروباط ید هد راتعم | رزو ضعب و یسقت هفنص يا ها هروصندو هصاخ هنظ وم همظتنم

 مورو یلوطانا هدنخیان یللا هدلاح یفیدوا غلاب هنیرل هداركبب شعلا یللا بوت ولوا لیکشت
 هفیدر یکاسع وا یدلوا رکو بر :هفدر اغ: سە ام الا تا
  لصاح قیدر رویاط مشکیانوا رنو! كتلایا یه هلذلوات رابعندروباط ردرد رچوا هدقاجینسره

 مزلتسم ییراتیغو قوش كنلاها یدیا یادناموقو یرعشم كراو ماظع الو بولوا

 كني راک یناطیاض ردق هبالاربمو ماقعافو یشاکب كنهروک دم رک اسع هرزوا قاوا

 . رولبرب و یرلشاعم عبد كنهروصتم ر ها تفت تیر ندنرلهداز هوجوو نابعا

 هاب راشبا هدران وک راس + راردیا ملعت قرهلوا سبال یهیر کسع هسلا نوک یا هدهتنهو

 ۱ . یدیا رارولوا لوفشم
 بودیا بی رت ا ندنرلاغا نوردنا هدماظن ت.ادب یرلت رضح نا دوم ناطلس

 كناشاپ ورسخ رکسعرس یدیا ریا هدناموق یسودسنک تالاب ًاضمبو رریدتیا میاعت
 رریدزایو رودوفوا یرلنو بولوا ی هل EN ی RS ورب دهوا

 E نال وا داشکو تب وتو . یدیا رریدتیا نون لص بوردنوک هابوروا ین رام و

 ماعت یهببرح نونهدهسا هدتمناف باعا ناطناض ندرانو هتراروناط هروصتمو هصاخ

 تن بتکم یسهنس رب للا هلکمتا نی ینیدلوا ماظن ساسا سا كمريدتيا رلعتو

 . یدنفق اجا رك تاضتقم قرهللوا مظنتو بر یتادرا ک اشو هجاوخو



 E غرا ۱۱۰

 7 ها شب بونلف عاحرا هنیراتکلم یناطباضو بلق هبهروصنم رک اسع رافیدر

 كدا ردو هصاخو نالعا یاعرفثو یاماظن قمقح هفیدر هرکصندقدلل وب هدهبرکسع

 كنسیرب ره بوللوا لیکشت ودرا شب هلما یراودرا ناتسب عو یلوطاناو-لیا مورو
 . یدنلف ببوصت یبلوا بتي ندک كرب زوتوا قرهلوا یحشوطو هدابیو یراوتس

 یدم یراتمدخ كنار نالا ههروصنمو هصاخ رک اه ور ندماظن تادب هکننوج

 هلتهج و و رارقاب هلیرظن شلوا توف هنیرادالوا ندک هرکسع قلخ ندنفیدلوا ,ناعق ريغ

 . یدیا رارزتسوک ترفن هم صح لاک ندکل رک ؟سع

 زو یسبیراوس واراع نالوا هعش رب نده رکسع فونص كنهدس تطل هلو

 ۱ یکم تالایا نهام هدتسورف نفو هدهسرح روما و لمکم و هضم زواحتم نک

 لتخ یراماظتنا و ماظن هحرد هجرد هرزوا ینیدنل وا ناهد هات لوصف: نکلا
 ۱ ۱ كني رلتاپجوت هدل وا ناخدیخ ادعرصعو شمل وا انتعاهنیرالا وحاحاللصا تقوبًتق وندننیدلوا

 هدیدج تاماظن هدنقح یراتکرح تروص هدنعوقو یراتیرومأم هفرط رو یسارجا
 ید لیعاما یتدهاس هج اب كن ایا یوطانا هدنسهنس شب زو ییا .یدنشهلوا "عضو

 قوخ كبو لوت هبهموقص هعلق اب رخ ولهسور هدلاح یراقدلوا رومأم هنتهظفاح

 نالبنید لولحم ردق هیهجندیا نیت یرادقم و تایفک كنادمش ندننیدلوا :عقاو تافلت
 باكا هلاصملادعب نکشلروب قلعتم هنس دارا هنصوصخ یساغلوا هجوت كنازام
 هل روص رر وک میقسو نايا یلدلوا هدنحارتسا هدنرلهدلبو هدیاح یسیزنک | كرام

 :یتراجت بابرا مه نیغملوا نابع یرلکدلیا تاکسا و اضرا ی راطباض راسو ی رلکب یالا

 هنیرلولهح هل ولحم تاراع هلدصقمقلو تادراو نوجا دیدحماظن هدمهو تیدأت عو رب

 یراج قعلوا طبض هبیربم و . لیوحم هیهعطاقم یسهلج بویماوا"هیجو" هنیرامزالم ینعی
 شما لزنت یرادقم دراراع و تماعز هلع "ءانب ردشعلوا نابتا هدهقاس لوصف کودیا

 هتئه همظتنم رک اسع كرلنوب ندننیدلوا دوجوم یهابس كيب زوتوا یکی هنپ هدهسیا
 بصن راطباض ندنرلودنک و ندهفظوم رک اسع یاما هلسترت رابالآ و ممت یشاوق

  هرکص ندکدلیا رور هجهلیوب هنس زکس یدب یدنلق اتتعا هنیرامظنت و ملعت قرهنل وا
 رایدنل وا باج هنیراهراداتموکح نوح راملا افیا یتفااظو هطیض رک اسع هدنخراتشولآ

 هرابهانسنانل وا رک ذ هروک هتنیدنلق عاتسا ندموحیم اشاپ یدشر دمت محرتم قبسا ر

 ماسال هدلاح یتادلوا هدتملق اطعا یالدب تارام برق هب هک "فاش زو کیا یونس

 هرادا یراوس كنب شب یرکی مظتنم و لمکم هليا هراپ ردق وب و یفیدمهنا وا هدافتسا



 ۱۹۹ تاعوقولاخ تن

 تاج دقاب راک بابرا هفاک یسهنس چ وا شما ندنغیدناق هعلاصم و رک ذت کج هلبب هنلوا

 . زلیدلدیا دعاق هلا را لدب فصن

 هنیرللاافعضو لها ان راراع و تماعز رنک | هلمالامعتسا ءوس كناصا و ارزو اعقاو

 ًالک نکل یدا ندهغزال یحالصا كلوب ندشیدلوا شمرک همکح لک أم اتداع بوک
 قفتم هدلاح دفع ینحهلوا ولرخ اهد ىلا هماظتنا و ماظن تحت هسبا ندقلوا اغلا

 نالوب هدنلخاد یراراع رابهاس نالبنید ضرا بحاص هدنوناق ناسل هکنوج ردهلع

 یراهصعُهوقو یراتشحوردق هدنرظن ییاها ندننیدلوا یسماحو طباض دج دج كنار
 هی یلاها ندنک ودیا ندنساضتا یرثتعفنم یسمالاق یلاخ ندتنارخح و تعارز و یدیا راو

 عنام یک قلوا لصاح قاقاطب و قمصاب وص و راردیا هنادا خو تفج هروک هنساضتقا
 ترض عفد هعاطتسالاردق ىلع بودیا عج ییلاها هدنعوفو تالاح تعارز

 اعاد ندشیدلوا تا یسحرب كلا نانو ندنراتامزاول كرانو هدر, ۰ یدیا رارلبا
 رولو ناو  ردق ,ییدلنتتسا هدهتسورحم كلاعب راک دیا انتعا کمر هک ناونح
 هماظن رکاسع یراهرکص هنسشب یکی یعرکی ندنساغلارلولرامت همهم هداموب هک یدیا
 هاش روح قعلوا تعج ص هبناحا كلام قرهم هلو ناوح هدهلع تل ود كلام نوجا

 ردا ققح یخد هلکن و ییاعلاطمو قیاقدنالو هدناسسأت وللتمو كقالساو نىل

 هنس شمل | یللا یراقاجوا یحمغلو یهربخو یجیوط هرزوا ینیدنلوا ریطست هدالاب
 شقلوب هدتلود تمدخ هدهیربخ ٌةعقوو شملوا عضو هنتح ماظتناو ماظن هل ایف وربند

 ترشابم هنیرلتاماضن قشوتو لاوحا حالصا بویلدک هنفرط یسافلا كرلنوب ندنرلقدلوا

 رکاسع هنیرلطباض نالوا یسم هلراما بوسنم هرابرجیکی راسو هتسواو یابروچو
 یسهلجو یدنلق سرر ایالاو راروباط بولنید یشانکسو . یئابزو ًاقسطت ههمظتنم

 هیرحهرکص ندیناح دیشادع سواج یدئلوا ثادحا یکلریشم هناخبوط بولپریدشارب
 تبرومامو یدیا فلکم هلا هیرح مزاول تالامعا هجنحالطصا كلرصعل وا هکیتراظت
 ...ردعملق قالناو موالع هنکل رشم هناخم وط الما نراظن راهناخم ورابو

 یلریازج نوجا ینارفن رودامزا و یجنوط رونلوا رببعت ولکدک كنهماع هناسرت

 هدیدج ماظنو شلیا نیطوت .دهناسر ماودلالع بوری دا اشناهلشف موخر اجاب نک
 رلهفظو كنناطباخ یجیوطو كنیراهجاوخ یکو نادومق هلاب تقو ینیدنلوا عورش

 کل ریو وابو بووج هبهیرحم رک اسع هلیساشنا راحبطم هرایک ربارب هلغمناق مظنتو .دییزت
 نان وارییعت یرکسعقا رب ندرلرب نالوا لحاس هدرضحزور هنسیه هنب هدهسیا شمالشاپ



 عمر ۱۹

 ۱ کلم دمباهزور را دی TF مسقتلابم راک ؟ اک تو گم اک

 بوجا یراناکدوانمو لا هدنجما راک ؟ ندنکیدلک هلیریو نیست یروق هزات وزو راردک

 . یدیا رارریدنود هرازاپو وشراج ینا كلراهنیفس
 بلس ندرانو هدنلالتخا مور نکبا ند شەش اط مور کا كنناره رودامرآ

 كتاصع های رالوا شعا تراهم بسک هدایرد نف هدهسیا رایدنل وا درط ندنفیدنل وا تا

 ۱ ۱ یا

 یدیا رونلوا عاسا ندرانادوبق نالوا شمش هدرصع لوا یراقدارب هنیراشبا هجیلیخ

 بول وابیرآ هل رح همظتنم رکاسعو لاطبا یرکسع قار اب قارا ه کم ندهیربخ ٌهعقو
 یشانواو هدرلشبا مهم یک یهناخبج هدهسلا ما تاب هنعلآ تارق هن ندرامور

 یدناوا كرت هنپ هدنم را ترد شقلآ یدیارازماوا مادختساهدکلطباضلوب ندشوواجو
 یراقدر وب مادقا تاذلاب هتسهلورلبا كنهمظتنم رک اسع یراترضح ناخ دوم ناطلس

 راسدنهمو رارامعمو راهجاوخ ندایوروا هایرامرومب ماها هنحالصا ید كنهاسرت وللثم
 ادعام ندن رک دریدتا ملعت ین هب رج نونو لکشت ی هب رج بم بورد تیا بلج

 ًاملع كرل ردا تحاسو ریس KE زیلکناو مانعا هبهردنول یرادعتم كنهلط
 یدنلف تربغو انتعا کلر دشت رلنادوبقو طباض هام تام او

 دوم ناطلس وللثم ینبدلبای ضوحر, .دناخ ملس رصع نوحریمعآ كنهمسج نفس

 هش راف اقطت «یرح نف تافرتو اشنا قوحر یخد هدنراتتطلس نامز دمادبع ناطلسو

 ردقش نوا هدهناسرتو هدایوروا هلیرلهناددحممادقا كنيرلت رضح ناغزیزعلادع ناطلسو

 كلاسمو قرط ةظفاعو كلام طبرو طض یداریدپای هبرحنفس یلهرز كجوک و وب

 .هعونتمرک اسعهلرامان نابکسو ین ران دب یدنکراهدوبن و وناملستم ون وجم اةالو
 ۱۱۱ و الم مرزک هنساضتقا كال وره هرکص نداق یدیا رثردیا, مادختتسا

 ايالا اقبطت ههمظتنم رکاسع یراهرکسو نیم رارادلبصح ن و كن هبریما
 هتیرلهرادا طاضناو تاماظن لامکتسا هذه ةلالا بونلوا بیر" ناطناضو رارواطو

 تارفتو ناطااض رادقم هدنسهبرج هنس رزوبپوا ینعب و هکر دهدقملشلاح
 . ردسرق هارل نونلم کیا یرلهعقاو تافر اصمو زواحتم کس یللا

 هلام لاوحا

 یرفس ییا ناسکس نکشمتا راخدا هبلک غاابم یرلترضح ثا ناخ یتطصم ناطلس
 " روب رفس هدنالاکم هاسحلبا دنهرب اشاب دج لملخ یتح بوللوا كلالهتسا هدنروغوا

1 

۱ 



 لوا ردشلبوس یفیدنلوا فرص هسنک ك روپ ییا ندنلود هنيزخ زکلاب نوا ۲
 رکذلا نا هاسس> قلوا هدنرلهدار شوغ قم ص29 تزود ییوتلا زیدلب_هدرصع

 رولوا غلاب هنیرل هجرد اريل نوبلم کیا نوا هردو ها ییدمش هسک فن زول

 رور وک یئربزآ فرصم رتفو داع هاف نننییناوا دنن هپ ند هسا نفس و و و
 نورصتمو ءالو نالوا روا هرفس هرزوا ییبدنل وا ناس 1217120 قلاس لصف نکل

 ندنرلکدتیا لصح و میزوت وکر رو هلسمان هبرفس هپ یلاها نانلوب هدنما یراتموکح ٌءزوح
 كنهمالسا شوج نالوا رر ندتکلم ربه قرهلوا یناسرت اتشو فص ادعام

 لاصحتسا عیزوتلاب هنسیلاها یراتکلع ثاذک هفولع قلیا یتلا و یرایرفس تامزاوا
 رلنوب هلفلو فظوم هلبتالصاح یراکلرید اتاذ ید یناحا رامتو تماعزو هلکلک هلوا

 طا یک ب ها هجران ردددنح راخ كن ء راب نالبر و ندتل ود هنیزخ

 هی لو کس كيا ود هادسح كعا قق ینح هل وا روح هب رحه هدنف رظ تفو را

 م زا ول یساسا سا رار هاغع وا مادقا هنس راخ دا هرخد و ها تاما تا هدنلح اوس

 هسه 4چک تاب زو وا هدد صاع هناخح رض بول وا تا ید هنب راضحتسا هزاب نالوا

 كرادت اهد غلام ردق هسک كم, زوتوا لاحرد هدنروهظ یرفس رزوپ کیا یدشلدیا

 یافت یتداما هرب رح هناعا و یندر وبک ید رضم كناشا نسح یرازح هک ىدا ۱

 هناکلام كنهیربما تاعطاقم عقاو هدنراوج بلح هليا هسک كيب یعرکی ییدلبا اطعا
 ۱ ۱ ردشلوا لصاح ندنسلاص هترابااط هللب وج .هتئاعطاقم

 هغلم ۴ برف هار نولم تل رد ید یو كارلو هرزوا وک الاغ بایبح

 قلوشراق هنف راصم هدقدن وا عورش هنمظتت دی دح ماظن هدساخ لس رمهع رولوا لاب

 لقتسمو لوح هنغلرادرتفد دیدح ماظن ییارادرتهد یا قش مدق هلکلک مزال. کر ادت

 تح هرزوا یلوصا دحاودب راش ن نیا و ه.دناو فوج, بول وا لکیعت هو

 دی دح ماظن یالاصاح دارت و قرەلف مط و رسزا یمسر هرحز و قرهنلا هراصحا

 راتماعزو رایتو یتاعطاق» هناکلام مسج نالوا لولحم هقشب ندقدنل وا دیق داریا هنسهنی زخ و

 هوالعو مض هه دل و تادراو هلراتزوص راسو طنط نی رط هم وقر هر

 طخ هعطقرب نالوا ربقف روظنم هدقاروا هنیزخ ثموحیم ملس ناطاس یتح یدیا رونلق

 روصت یمریو هنسهتیزخ دیدج ماظن یبراصاخ كنهموحیم مهدلاو)یدافم یرلنواه
 هدهاسر ینه هنسهعل اطم روناق ج رخا هاتوو ندنک وا یرلصاخ هدلاو هد هسا ا ۰

 دیدج ماظنهک ردنمضتم ینمکح( مدلیا صبصخ قاوشراق هنفراصم ضوح نالوا ءدقملوا اعنا

 رولوا مولعم ندنوب یتیدنلق مادقا هدرلهج رده هنعسوت كنسهنیزخ

2 MAN تاعوقولاج اتن E 
 کج سس ےن دا تح . .



Uiدی و  

 7 ۱ رب و رج جا یروصق بوتاا

 هایمان هني زخ چاو یمهنیزخ یربم كتلود هرزوا شدن وا لیصفو رکد یزرخا دعب "حس

 2 8 ضعا هلی | هب رکسع هف ولع نالوا ا هک تافراصم بولوا یسهبزخ یا

 3 نوردنا نان وا ربمت هنیزخ چ 2۱ ِتادراو هلضف و هیوستو تور ندنس+ ءزح یرب» هفرفتم "

 r مهم دوخایو هدنروهظ رفس هلکگ هناوا عضو هنسهنیزخ نویاه

 NR E نداروا

 و ین نم ا e هدنح زر رر قرا ا hE فرص

eme عقاو هدرشط كرکو هدلوبناتبعا لرک نوجا E 

 ۱ تم یمسر تالاب عونرب بولوا تراسع ندهر اسو نکاکد هنو کد وا ت

 7 با وطانا هدر ردشعا تأشن ندرلن و رج کدو یر ناو دا شش

 لر ریدتیاهرادا هليا ستم بوشلوا هبجوت هنفرصتمو ءالو قاحنس ردق شب نوا عقاو

 هماظن رک اسع ہک هک یسهنیزخ تاعطاقم ععانم نالوا دام و وا
> 1 e 

 ۱ ۱ . . یدنلف دق دارا هاروا یدیآ 1

 ارم تایینسم ردق هب هب رخ تامظنت هر وا ک هنعیدنا وا عاتسا ندموح ص اشاب دعات
cw 
9 

 ۰ E تولوا مر لرد اهر سج رو یا ولا ینادراو هفاک كنهنس تطاس هقش
 

 ۳ ردو هسک ثكب رویش ا داتمضت ی تی ی ی هسور

3 7 
 3 e 2 ۱ نالوا هدد راسخ ا وقسم E هقشا

 ۳ 2 ردروطسم E عیاقو وه سم یالصف" هک یدا ر ونلق هادا ةت

 7 تراظن تاذلاب هب هنس تنطلس طاصم هفاک كنب رل مضح ناخ ی راطاس

 تر و. وط هدن رالام را كن رلت مضح هبلا راشم نافاخ ,یدىا یسد رگ ' یر ماها

 و فاقوا تاعطاقمو هام. و نوتلا كلهسک كسب ناتتکم هدنسهر اد هفوش عفاو



 ۱۱ E تاعوقؤلا جات ۱ 0 9 رج

 هردشنتاو عاتسا ندم وحن ماش رو ردم «ريتوغلابمىدەدنراەتېۆخ

 مدهساشعا قرت هدننهدار یلثم رب هفد تلود تادراو هدنتارجا هتربخ تامظنت ۰

 قدلودا غا و یدنراش هدانا وا یافراص نوک یخد تافراص« نالوا باقم ناب

Eهما فا كن رو ندنغدلوا لصاح هشاض» هحهنزخ كردیا ر تادراو  

 .كناشاب بلاص نانو یرظانهلامو همزای وللثم یرانروص هنیزخ هک ی دناق ارتا ها
 هاةمناک بصن یرظاتهلام لالتتسالاب م وحرم اهابی وهص هنسی-ربا یزیا رو هل رو ا

 ردو هند ترد هلغلوا تاذ رب فصتم هلتفال و تیارد و هام هددرادا نم هلا راشم و 3

E, 9تاد و احا یهبدق ٤ اوق رک ذلا فلاس هدننراظن یھ 2۸ وشا نال  

 لاح نسح رب یهتیزخ كرديا اغااو ح.قس ییاصح ال تاشاعم نالوا صیصخت هدنایظنت 3

 نوک ناقتشا یا اس یخ تونل وا اطعا هنت وک ناو تافراصمو تاشاعم هک یدیوق و

 كس مش. شم كارزو هفاممم . یدیازوناق ترشابم هنشاشاعم میزوت هارکسع لوا: 2

 وا نوا ناو كنیراف رخو رادرتد مرتو لس ززوتوا مشامرگت كالحر یامظعو

 ردف وش هدزو ندرة موم هحورشم"تافرمعل ٠ یدیا راو یرلٌلبآ شوغ كسب ۱ ۱ ۱

 یاف راصمنان وا مها و یژلرومأم رس« وزل e لس هح ربع دعا كنسک ردقوب 9

 - یدشلوا لصاح هایا حق - 13

 نا وا همیاسم ندرامح ض + بوشلوا يود اللصا E الخاد كن هماع تل الف 7 3

 ا ندنسهلق فراتضم هحیادناوا فلک هراحت هرزوا یف اطعا یا ا
 . یدیا رازید زردیا ذخا نامزلوا هسیا ردیا اضتقا تقو هنو" راردیا فاکتتسا ندقلا

 ااا ےیرر بوتاوا لوع ءنئاقا طاطحا كناخاپ اضرو هدکستسر شالا لا زاها |
 ۳ یو دما را هتسک كن نانقط درود ەت هو الو 2 ا و

 شاوا لصاح هلک تارعغآ هدهحراخو هلامو هک کام روعادودیا روهط یرود تب

 + رددناع هتاعوقو هما لاوخ | یسهعط جاتنو یالصف" كرلتا a بولوا

 ىلا ردقهتتنماس رخاوا كموحم میلس ناطلس ندنرصع ثااث ناخ ینطصم ناطاس ٠

Ezاف كنوتلا هلغعلوا صقنس یراع نرو تاک و کتش مس ج ردتناب ددده یر هنس  

 نوا زوقط نکيا ہدنرلهدار شورغ قم ترد یتوتلا زیدلب ینعی  یدلبا قر یر ا
 9 کو نوتلا وک هدننامز یرا:رتشخ ناخد و ناطلس ۰ یدالرف یرضوطهشورغ

 تو شو ع e هو 3 یادتبا هلغملوا a بو ك ا



 مس هراس E ر وغ هلأاف شوررغیم کی 97 یدل واهدنښزو مهرد
  هلفسأت رظن یتوافت نالوا هدنرارابع بودیا عم یی راک كنماظع :دادج انا :هدازهش
 س دعا رلرر وس مزجو منع .E هدقدلوا تطاس لئات یراودنک و جوی

 ط رش یلرو قرهل وا هرت رج هناعا هنتل ود چوساو یفداصت ه رقس ناوا یران وی اه سولح

 9 a تالکشم بسک یساضا كنهسک كس زکس نالوا ندنساضتقا قافتا
E.ل هسک كسییار 2 هاب | رب دی وب و یدنل وا صشنتت یرانع تانک کتب  

 . هدهنیزخ جا هلسا اقلا كناز A صعل 5 ىر" رضح ناخدومج ناطلقب. + یانلزوک

 13 هلساسح شوغ لرەردتیالیدس ام کت نانل وا ثادحا ونيول یدو نانلوب رخدم
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 ۳ یرحکب تروصو اعقاو . یدیا راردیا داقتعا هح تعفنم یاقرت نالوا

e 1 یتسیق تنم ترد دی وا هدنف رط هنس زوتوا كتاف اشا هدهسبا كعد  

 ی هدب را ترد نوا ینعل هدساخ دم ادم تاطلس لئاوا . یدل وا مز

 .یاح یساروش . یدنلوا عطف یماسفاو هیدن و نوتلا كلرو بو وا 2

 ٠ كلهراپ شب ناسقط هدنکاشب كنماسقا كلاتم نالوایراب ؟ كلا كناکوکسممس هکردتقد
 یدلبا لوادن هلا قرف یوزج ندنوتا زواحتم ندهسیللا هدلاح ییبدلوا تسلام رده

 E لالدتساند و ۰ یدیا رووا. لټدسنوملا كلزو ر کل ا ۳ ی

 ۳ د رشم هب هام« تلاع نکشفلوا 8 هش وشعم د وه ردو كلهسک نوىلمرب مرتکب

 1  ندنتیلام هلدسح قمالوا لصاو هطا رفا هیج یسانتوقملوا لوق هده ریما ر اودو قلوا

 ۲ لا اهطارف وا هح ردو نالوا ر> وم یەبضقوب ۰ نجوا راتعا شک واو ییتمر,

 ۳ لو ا هب هر ل ل وحا الص ا ۲ 4 ا یئادحا كلارك هاب نالو

 تولوا ندنتکوکسم وخت زکلای یاف دار” كناشا طقف . یدملوا لاقم بانطا

 , لر هدانشا نکیا مدلاخرب تاکوکسم وربندهنسییا مس روا نا هو ین
 رم كيادش هدب یا a هلح ر نیز هولا الثم . یدلوا دوشم فر هدایز اهد

 r هاب راتعا شقو زاب ملو هش و رغ ش نوا ندشورع زوقطةزیکسیتهاک

 ۳ ردیلثمرب هدنلالخ یسهنسزوبجوا نان وا ریرحت خش رات نگیای رخاوط هو رشت

 رشا یسیکج كبطحو ی هان زار ها زوتطو زیکس شعلا : ردشما یقرت
 ۳ دید لر رام ی نق ما کات ۰ ۰ ردق و را قمان ناھن رطاخ یدل وا هعل امم هش وغ

  كتعارز هلیساف ۱۱ ثنک 3 را دو یدلنا دیار اکو :هب مشع تادراو هدسلاخم
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 ۱۱۷ ۱ تاعوقولا اتن

 ینسعرا یلثمرب كرتاخذ تأسف هليا در یو یغد یراضمب بولیند ردشبنم ندنژکت
 .یسحمر هکر دشل | هلاقم ود یدل وا مزاتسهی_ دیاز" هدناسن وا یخد كله مشع اوراق

 .فولوا هدزکیموب یسللام لاوحا كنلود ..ردطیسب باسخ یسجنکیا تم با
 هنوع و داربا ی.رلبانح ولعو ماشتحاو تارادو یرلناماسو تور یخد كتطاس ناکرا

 .هننابب هلفءالوا یلاغ ندهدناف امعون كما دادعتو رک ذییرلهقوئوم تاعقاوضعب هدنزرط

 "هلحاو اشا نادوصو مالسالاخش و مظعا ردص نالشد تلود ناکرا: یدنلف و

 رادو یاوفو لای كلود یامظغ یک ںسیرو رادرتتفدو ینادختک رزوو رودص

 :یرلاغا ما نیزمو سلم هنادقرق زووا هقهب ندقدلوا یرارادرهمو ا یحاص

 ولام رادیارمو یجهاقو سیاسو یشاو رولوب یرارادقوعت :هدزدقل وا رو
 ۳ رووا غلاب هب یک نو ییا وب هک لدا نام نت

 .یترادقم رب كنيرلتا هعفد رب ادختک مهاربا یتح بولوا هدتسنوب یراماشتحاو تاراد

 مریو هیهسمک نیزا دعب یدلاق متا شعلا قترا هرکصندکدتیا اطعا هتناکدنب ضب

 یسحایا دنهرب هاشاب دم لباخ. ردیا هناکح هدنخ رات موح ص ىدا مصاع یتکیدید

 هدک دلبا هدافا ن رلکج هلسهزرو هسک كسب هیهنس تطاس باخ هدننمز تنواعم ضرع

 رول هرو ید نردپ اشاپ نادوق نالوا سلحاب رضاحتو نت یهراپ ردقل وا هلا راشم

 .هدساخ ماس هه ردیا ردق نوتا ثس یللا زو يا هزوک و ریش تاتسخ هکر دشءد

 مهار ا یجاح همتس یلزک و ادختک مهاریاو اغا تسون یسادنختک هدلاو نالوا لوتَقم

 .هدنرلصغ تسد كنارک امغي راسو اشاب یسوم ماقمع" اق یراهسفا یاشا کا كنيدتفا

 یراتاقدصتو ایاطع كرانوب ردشعیا زواج ییهسک كيب زوتوا یراتافلخ نکشلوا دیدبان

 .هد هسیا ییهفلاسم هدراهجرد كحهمهدیا لوق لقع ید هیاکح نالیدتشیا هدنقح

 لع .بوردن وک - رامدا صوص هرارب نالوا یتا فف هدنافوا را و دا

 كمریدتیا اطعا الماک یترانید ارقفو تور :یزارتفد تمذ كننراباصفو یسکیاو لا

 هوس یررلحروب تفو تفو كننویدم نالوا هدرلسحم و یتیدلوا ندنرلة راح تاداع

 مالسالاخش یدنفا اص یوقیوط هک ردندهقو وم تایاور . ردت BE یراکدلکهدیا

 یاننا بودیا فیرشت ینراهناخ "الیدبت یرلترضح ثلاث ناخ یتطصم ناطلدس نکیا
 .ودک دید ( ردهدرب قازوا كب زکتغا وق طو مرتسلا كلك تقو یه یدنا ) هدتک

 زک هناحاش روظنمو نانلوب هدزمراوج هدهسیا لباق كرادت قانوق رب هتشب ) هدنباوج

 .ندزک هناخ هدنب یرلماعط هدزکنویاه یاس بویعلوب خبطم هدنسبرب چیه كرلوا وش نالوا
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 بم EAT ( مرویمهدیا نکسم لیدس جا ندن راتو رح هلتهح وو زدک

 ۵ وک عقاو هدهجلماح كنیدنفا دشر یناعصم نالوا روش هلمان:ادختک هسوک
 2 ییجا راد ر رد سانت ESS ردهدنسهنرو كم وح ص اشاب یاس الا
 قیوسعت زد كما هعباسم یار عفاو هدنلاصتا یاکدن ی ندنکودی یواح

 9 ۳ و ییط شا هلرلا تولوا یشرب دناع

 انتعا ههرادا و تسح هما راشم اذه حم و هلا هرا زو وو

 ۱ نديم
 ls 2 اشا یلعوا هلسسح ی بالسنا كناشاب ىلع دمت

NCTE DAنی  

 a روما 3 تسخ یجدوب هک اشاپ ذفان نانوب یرظان هلام یدلبا اطعا و 5 7 ۰
 وا رک د یهسک زوشب ندیا تباصا هتسهصحن ردروهشم هللا انعو تورو قورعع

 ۳ 1 اب یضم نالوا مزتلم تروصوب اإ دشر نالوا رصع ردصو فاکتسا ندا ها ایا
 5 لا یهراپ هلا زاشم تیاهن هلکعا حالا و ما مارا یناومق هلتهج یجهدیا لالخا ینس

 و ا هتناکدنب و اقدصا ضعت بوعا دی عضو یسودنک هب هدهسا دل وا وتو

 ۱ . ردندمهنا زحاعتاد وشم -

 ج هدک دار و ماظن هنسهتیزخ هللام هک یرلصنم هوانم نانل وا رکذ هدشاس ل اصع

 اک كلود بولوا یساساسا كانءصاع ةنيزخ ملق نالیندهبساحم شایهج نازا ردشملوا وغل
 5 ا صاخ و نواه نوردنا یتح و یسهلام نناوفو تاماظن و یافراصمو تادراو.

 ٠ كرا دهساک رب al ا عو ھو تارهوحم ناو هدنرلهنيزخ

 س و نا وط هجاوخ یهنولوا هدنسهراداتح كنهجاوخ یتل قرهل وا مسقنم هفنص یقلاو -

 - هلقلوا رومأم هنناباسح كنهنیزخ تابش وللثم یراهنیزخ نیمرح و هریخذ و خبطمو
 :نوساوا هسلارولوا ندهنیزخ یفننق یدیا راردیا قفد یتراتافراصمو تادراو ماودلایبع

 2 دوو اطعا نده i lr  یرتروص د كج رد 29۳ باتا

 3 یدیا رونلف قسطن هی تدور»

۳ 
۳ 
3 
 هم



 سس 3 ی ۷ 7 س :

 كملق وب یدیا رارولوا زا تاجا فت و یتناما رتفد و یصنم ا اظع ح

 كنیدنفا رادهسک بولوا مقم هدنسهناخ اینک ا و رولک ههنیزخ اردا تواوا تک وا 27
 كلو ندز لح ر ,ح كلا ندهب ز راح طاصم یدنا ردا هع و و ییدردنوک

E 39 زو یونس 0 رلبح هبساحت شابدر ك ندقدنل واارحا یصوصح عید زو هنسهکا و ناد  

 ردشعل وا طابتتسا ندندوق تاضورعم ضع یتبدلاق تالاصاح رادقم ورخ بر 3 ٩
 د

 یسماح كبل ناو ید ر ولبرب و تاوح ددرآ الاب هسل وا رداص یا 0 هس رخ 3 1

 رازادرتفد تولوا نادناوذ لتشح ندرادرتفد کا و ندتل ود یاظع یجهساحم نالوا 7 :

 ك وا یدبا رضوا دوش یارحا وو ملف و هلهحو رب 3

Eردشا سسات ی قهآام فک هسقو ردععل وا 9 ىع ازتلالاب هدهسیلا یش 2 هنایکح  

 ۰ رده لح. یسا روت

 هحراخ داوم

 es کک و ام ور هرزوا ییدنلوا ناس هدلضف وب ۳ دز 9 5 ا و E EE EE TOA Ez ۲ ا

 لا رتشا هب رح اش اتو N رقس یبا زو یبا نال وا عقاو هدناوا و 1 و نونلوا فاه

 . نالوا ناعم رفسلالق كردبا دیده یرلولهحع هلو وس رب مسج هدهسلا راشماعا 5 و

 ی رلدهمآ نالوا و دنقح هسور طرف رل دل وا قفوم هب هدهاعم دیدح هب رزوا دودح 4

 هلا هلع تلود رلولجوسا رلیدتیا ادفو كرت هدنروغوا یتعفمیذخاهصح ندنتامسش ()
 رد لڳا هات رلل وا ںولغم هعفد اقر e راح هن هدهسلا شی دان ماو هدر حج زار

 هلبراتخاقل راک ادف ضعب هرورضلاب بوم هل وارادیا ردق هه اصهدقع كنهنس تنطلسو

 هدنلباقم كلوب و شمریو هراب هحلخ ندنفبدنل و هدنتلا یدهعت كمريو هتسک ات

 كنساغود هسور هلتهح ییدلبا هلغ هتساغ ود و ناللو هدقطلاب رحم یسام ودجوسا

 . ردشلوا سرتسد هنتعفنم ینا کا هریک و قا

 هنیرلز وس یلابیغا كرل سنا زف یرات رضح ناخملس ناطلس هدنحرات ر نوازو ییا و

 اللتسا هرصم "ةتفا رلزسنارف نیزسکما روم هنس چا نکا اقا دقع بونا 3

 صباح هیرصم طخ كرديا قافتا هليا راوهسور و هرتلکنا یخد هنس تنطلس هر

 ۱ وز سرو رادرتفد و اد روا اشک ا هکناذ ناد ها

 ۱ عفانم رغم دوخ و ماظن فالح ةد هلا هدناعم كاد نالو رادرتفد ملو وشا ۱

 رزکس یونس هراولجوسا هلواقلا بسح هباعتل ود رلیلبا هدهامم دیدح هبا ناو

 و
CAT 



 ٠ع رات : ۱ 9

 زسنارف ید و یسگاد نمشدلراولهسنا رف رازماکنا هد رلتقولواهکنوح یدنا وا

 . یروطارپمیا هسنارف هدنر و ص هنت دنج یدلیا لباقت عغانم ندنش دل وا قوشوزو هاب |

 ا رب زا یافت دقعو لافغا ىتاي ناطلب قردلوا ذعقد یحنکیا هتراپانوب

 برج نالعا كن ولهسورو هدورو هل وسناتسا تاج هد هرتکنا تفاوت هد |

 ی تام رارتنارف نکیشلوا تب هسلوا تکلف ناحود كلب ناطلس هرخ الو

 ۳ غ اهد و رايدر و قارب ییهملع تلود هدنرراکدتیا هلاصم دقع هلیا رلولوقسم هد

 لو و یخد یراقافلا هسنارف هتشيا رایدشیرک هنتارکاذم یمسقت كنهننایع ۳ |

 e هنلو قثتم رب هنس تطلس هدنروهط یلالتخا مور کا ندنو ؛یدلبا لصاح

 قاشا دقع هنماع هلع تلود یرلتل ود هسور و ه E سکعلاب بوس هوا

 3 o یراک ر ددق هب ههانوک راول رصم .یدلوا جسم ی ودح كختغللارف هروم هل رلعا

 ۹ ب هلا رکسع هقرف رب هلغلوا رو هتعجام هراولهسور یرلت ضح ناخ دوم ناطاس

 8 تیم قمان نالوا روطسم یفاصواو یمسا هدوراقوب یدشلک هزوقکب اشوف ولی

 lS ههلعتلود الو نالواتردقو توق بحاص اشاپ ییءهدمم یسلاو رصم هروک

 نام دازهش هلنابو طس تایوزع مثاط رب هیراترضح ناخ دوم ناطلس بوردنوک

 8 ر هل و یهبئس تنطلس هلت روما كردیاسالحا ی رلت ر صح ناځ دحمادنع

 3  توعدهقافنا هس هن است رفملبا یاوعد كما ماقتنادخا هلا موج هنیرزوا وله سور قاش الا

 3 ا شعلوا دقت هب یهاشداب فرط نا یکم رو ندنراف رط هقداص ءالو و شمل اا

 د هلوقن یروطارعا هسور یتحو شمشود هشالت یرانرضح ناخ دوم ناطلس

 3 لا تنواس ضرع كردیاشح وت ندنل احا یروهط همظع هلئاغ ر هلو یلاعت هاذاعم

 E _ اتودورکىع رول دم كردبا قلت نسح یخد یراترضح ناخ دوم ناطاس ندنغیدلوا

 ۱ دشک هزوقکب ررحم هحور

 و قفتم هلروطاربعا هسور یرلت مضح i اس نیزا دعا

 3  هرخ الاب هلکمامریولا هنمهو كرلولپوروا قافتاویو هلفلوا یسهلئسمرصم یخدیسهناغتاع

 هیت قافتالاب هنماع ولرصم هلیاهئس تّطلس یراتلود هسورو اسورو ایرتسواو هرتلکنا

 ر لاوحا كنهلع تاود هدنامز یندلوا یراح كلصووب یدنلقلاصحتسا ۳

 ..هلفلواروطس هدنسد رص تاعوقو هسلا یناعرش تولوا دنتشم هراساساو ینالماعم ۶

 یدناف لاما ردق و

 لاو ۴ 0
 ۳ و 2

 AT TRE نی



 ۱۱ تاعوقولا جات

 راذتعا

 ردح ربع ن هدهسیا شوا هد سر هماتخ هداروب مهنازحاع رثا وشا یلاعت هقطاب

 هاب همهناربقف تب صولخ كتاثطخ وروصق هلباییذت خد و اا رشه

 وو ندمارک ن راوخا نارو تبغر هبهعلاطم یي حس کلیو یوقع

 قملوا حسق ايو نبسحم * هدرظن "یداب هلی راتعا یسهثعبنم هج كن هشاس عیاقو الاوا

Eمکح ع وقولا ل اق ینعب راکفا قسعت هدیاب و قحا ردندناحا هرش تعیبط  

 هلسالد ىلابما یجمدیا باا كمروك هلرظن هن ینیا اساق هابز و 3

 یسهبراحم هلروج كناخدیزیاب مرردلب الثم ردمزال قعلوا قیقدت هليا نارق راس دوخایو
 . ۰ رولنید یدیا یلمامرتسوک تدش ردقوا بونلوا حیقت

 مو هوش نالسرا هجوقو نیسحم یسهب راحم هلا لععایسا هاش كمسلس ناطلس زوای

 :لمدا دادعت قرف نالوا هدرلنو یدمش رونلوا حدم هيد یدرک یدربق هلیوب یدتیا

 فالتا ینیدلاءالع هدازبش هليا بیرخت یساویسو شسرک هیهینانع كلاغ روم یسحترب ٠
 هکبدیا باجاهن كدیا لغو ابب هلزکیردپ هدرلهمان ییدردنوک هسیا لیعاساهاش یدشللا

 لباقیسعر كلع ور كلاعروج یسجنکیا ردا ری رح یی اقمزکسروبهدیا موج هع رزوا 3

 قصالم هبهسنامع كلام هسلا لعابا هاشو یعسط یجمدک تولقم هنلغلادعب بوسهلوا

 ینهرطاخم ارظن هنکحهلسهدما کال E زازب کا كننلوطانا هسلوا . بلاغ رک ندنفیدنل وت
 دمر وک تب ولغم هبنامع تایار ردق هننامز ناخمریدلب یسحنحوا یدیا یوق اهد هبسللاب "

Eهسیا هدننامز میلس ناطلس بولوا شمامتقوط هتلود غامد زونه مازن ا ترا  

 ۱ ی

 داریا یراتو یدیاردبا باح قلوا نانتربع ندنا هلغلوا شماندونوا یسهعقو زوم اهد _

 مکحهدراش هلیو بوبلوا نمضتم یتسانتمضبرعتهنتاکرح كميلس ناظلس دصقم ندکمتا
 رد رورص قعلوا تكر هر

 ردندلسقوا ید وب رارید رولوا ترضم مزاتسم یتضعیو تعفنم بجوم" یسیضهیامآ
 رصح هیهحبتن زکلای هبلع مانب ردنرضم ضح كملکب شيا لاس ندریذاحم ةفاک هسقو
 فقا وه رج نونف وهبریخ روما ابرنکا كرلاشابنادوق ورادرس بنات زالوایرغوطكم | رظن

 لوا ضوفم تلود ماهم ٌهفاک هرانلوا مرک ۱ رادرس هک ونلاح ردضرتعم ینالوا ندرامدآ

 ید ندرببد و یار بادا یسحرب بولوا یضتقم قلوا راح یتفص ییا ن ل ست

 یالوققلوب مدآ عماج یتفص یکیاوب هدنقورهنکل ردقلوا ندناوذ فقاو ههبیرح نو 9



 انا یر ی

 ردو لقع بحاص کن وج رد CE حجر یاب را A ES یحرب دخلا ۶

 زا ۱ ۱۳۲

 لو با
 n ارزو e Ea ردیا هرادا it همهم 9 مهر ازاد رس

۳ 72 

 ها بولوا مرک | 0 ردص و ET رزو ی حل

 ۳۰ یقیسوم اشاپ دمج یجهطلا كلذک ردعاوا رهظم ههلاوتم تاحوتف هدننرادص

 ا :ءاردصآقاعتمو ریز رو هدنف رظ هنسییارب نکیا یهطلابر روهشم همان نذّوم هک

 1 ص یخ ارز غ ف ا 2 2 اتوف زاوا
 e هدن رو هنس چوا یدا 3 ندقدلوا ماقعاقو یحاشن بوقح هاب رازو

 ٤ وات ی عالق هروم "الماک نیزرسقمراو هبا رب تولوا مرکا رادرسو

 1 اشاپ دارم ندرلنالوا اشاپ نادوبق هدینان ناخ دا تنلعأسو هدعبار ناخ دم

 و بنده ۱۳ فک دز کو ندقر خار اشا ج نالقو تل

N,شرارونل وا" یف یسضعو ا وا  r.نا  

 اس ویسی رب اشاپلع یلردنبزکلای ندنرامظعاردص لا نوا كنيرات رضح ناخ دوم

 3 ۳ اشاپ نسح فرش یقحسورزکلای ندنرامظعا ردص رفت زوقط كملس

 ۱ وله ابهام اسم 2 E ود 5 تانک كذا ناخ ام ناطاسو

 ۱ ىش ندنحما كناد تردقرف رک رد عمل هملوا لتق هدهن ردا اشا نما یتدغاوگ

 يا لز هجردرت هدنافوا ضعیورتنکت هجردزن هدرانامز نطعل هحقدنل وا رظن هری راقوب

 دم زواحتم یهنس یللا زوبهجنلک هننامز حاف ندهلع تلود تیادب هه زولیروک

 م 2 2 رس و یی رو ۱ ون ۲ هدالا هدنعفا ها كن و اه یارسو ی و ردشمالوا مفاو ۱



  EEتب  3 EY eج 2 3 _ ۹

aS ERP RD E 

3 REE SEEN TT 2 
 ی  ESE EEC ESS 54چ

A هراع وقولا ج اتن OG 2 E تاعوف ی ۳ و 

  هدهناخقلاب هدتقورپ چیه هدانا شعلوا مادعارامظعا ردص ضعب لوا ندنل وتتم نالوا 9

 E کک هکر دشا سست ردقلوا هبذاک ترهش وب نکشمالوا عقاو لتق نوسلوا هنادرب

 ادا نت يسر هسلنید موا لتق یسعتقو ردیا لح هراکنا یاد هتسئلیوس
 ی ردن وک هتیراهطا. ر کدقا E یرلذر دنیا هه حقلاب هدنرلا نع ناح كرالمظعا ردص

 a هةوا و یدیا ین هز دصقم قع وا مانعا بولت دنب هب یک ناروا هلته یر

 2 .ندرادص كناشاب فور OEE 4 اکح كموحص اش ا فور یش نرو توق 3

 ناطلس نکشعلوا راضحا یتامزاول ولو میمصت یلتق بولیریدنیا هیهناخقلاب هدنازع یجترب 3 ۱
 ٠ ندنلقهد روشاربكي ید یوالف ر هدمدآ لزوکو جنک اش اب ب فّوریرلترضح ناخ دوم ار

 ۰ فتح ندنکلکشوک هدنراترادص یکءهرکص كملاراشم یاغا ندنک ودا شاه 8
  هلساوح یدلوا لاطبا یخد یوالف یدلاق كال زوک و كاحنک یدمش هتیرلم رحم ا 4

E+كناشاب فور کوبا ام رد هو ےک ارو حملت یهروطسم ۳ 2  TE : 

 مامز ملست هنناذفتم كنیرصع هدننرادص سه بودلوا یعزتلم هقشد ندنلاب شمارا و لاح 2

 ا هرکص نال یتح ردیرامولعم دارانلوا ءاردم یرصع شدلوا یداع كعا 9
 ۷ سردنمو عوفم هیلکلاب م ادعا فوخ یبدلبا رادتعا رادمو شلوا م ظعاردص تاععدلاب

 هرالاقا تسد كناشاب یوفص یرظان هلامو اغا اضر ,رکبعربس هد یداوا نوا ۴
 > هلوس رلنایاغوا همادعا تکالف هدر ر و یتقو هلیا دف شیر میلسا _ 3

 ۰ نوا یدوجو لازا كنیدنفا تلاح اعا لع یلردنب التم ردرلتدبا تبعت ءراشبا و
  قلوا تس هنسالنتسا كنسهعلق یلیءاهما.اشاب ناسح فیرشو كحملا كير یراب رسا

 18 لاس كما ترشام همظع ما یک هیرکسع لاوحا مالصا اه و 8
 نتوخبولوا مرکارادرس هدنرفس ییا ناسکس اشا نیما هداز یقلغای ولم یراقدنلول
 هیالا لزق ینمشدزب كرا برک نالک بوجاق هلغلوا ناشیرپ مالسا رکاسع هدنسهبراحم
 نالوا یراع ندساساو لصا كرهید یدقارب یلغوا یقلغای نکل كدا كجهروس ردق
 . یشیا هرورضلاب هدهسیا مولعم ینجهلوا ترابع ندنایرتفم ٌهلحو ندفاذکو فالیراتارش

ESقح ردشعل وا مادعا هسهمهاو كلا قیدصتو فلت شک فاوطو قمالکا  

 یدنفا نیدلااسح یدضح یدنفا دحو رمت ندیا تافو "الو زعم نیترات

 ناک < ندنلناشیرب كمالسا ك هدرفس تیادب اک یدیاردیا لقن ةیاور ندندج
 تس رک یک یتیدلوا هدلنسهس > ناةط كو لعفنم تاغل موحص ناخ ص۳

 لیدبماودلالع یا ندنتریح وبارطضا لاک بولوا مهوتم هلسهو ردیا روهظ لد



 س 2 ۱ ۳ ٤

 ا و ا ی ا

 هداعسلاراد هنانل وا مادعا هدلوا ناخ دوم رخاوا هلاراشم هحناک هاشاب نهان ییاعصم

 سرو کد تامدقم ںا ر” هکمریدتیا لتف نکیا ی یک . كياغا ريشم "بینا

5 ۷9 

 ۳ 8 ی e هاا ا واو ما ی شش نیش زا جا ا وا
 ا مدنرظن راغاو “را كنه تن طاس بونلوا مینصت رهیاکح هلیوب نوجما
 ناكر والثم كما وفع هلسس رب كح ۳ تاغ ی رها یوالفو كعا لت مظعا

 ِ ۱ تاک ندا و بو وق هادم یلاوخا"قیاقحو نام یتیدلوا ندهناشنک دو
 e ۰ هاتسااش اطار نوعا کامالریو دوو بل وش راغ ةعقاو سيع



 و ی
i2 ی یوا  

E ۳2 ۱ ی  

9 

 ا دداا ی قفوم هکمریتک هنیر ینهعقاو تبصو هلع انب و کتا رشن و عبط 7

e 

 ۰ رد ر رم یضو

 اس نخنروم نک د هبیدمش راد هسیاقوو لوصا ندا نایرج هدهیاغع تلود 2

Eیر رحم هرزواقلوا لو هعفات راو ین و و قم ندیا روم ردو  
 بهم تامولعم و قیابقح هی بولوا عبط تسدرد یتخ ردندمهنازچاع تاروصت "هل ۱

 كم هناربحات را مات ( ادن ندرا ن دوخای - اشاب هادعس ) نانو یو یه 2 4
 فداصم هنسولح كناخ د ادع ناطلس هلد وشا یک مکیدلیا هداقا هدنسهمدقم :

Aكم وح ص یدنفا دعس مردب ریادتم هماقو ثاهنسقرف ندا ر  EF:او رب رحم  
 : . ردممصم یسەوالاع هدكننا رطاخ یندلوا شعا ررر ی

 زوي كسب كار دلج ونشا ۱5 تشکر وص كن ( هعوصخ داف ) یک ہدەمدقم فن

 . زوقطن 1 ناسا نایرح ردق هتسهس یدب یللا زو کیا كب ندنسهنس ر نا

 (ندیا لکفت یاب ییتلآ ) هدنشاب كنءرقف وا ردقلعتم a اوتحا یلاوحا قا 2

 ردشمناف تر دام هن ارب اصمت <

 بلاغ دم ۱ 1

 شماملاق یس ه رشننه خسل را و ینیدنل وا نام هد هص وصح هداقا E هن

 ۳ عموم برف نمرلا هاشناو ییط ندیکی aR هدكنب رادلح وا چو

 24 تاعوقولا مان ) نانلوب زاخ ی ەص وص تمقرب هدننابم راح رات نابزاب ندنفرط
 زو e ر ندح رات وا و ردق هنسهنس ید ىللا زو کا كب ق |

E.نکو هرات ش یو ییا كس ا٣ ندشحرا ى ترا فقط ییا كيب  

 ۱۳ ورا یلدا شر ید 6 ۳م قاب ینشب) ًاوہس ن کیا كجهلسنید

3 

Eا ت ا و دهصوصخم  ER.درد  e 
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